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3 forestillinger
Kl. 10:00 - Vestby Sykehjem - NB! bare for beboere
Kl. 12:00 - Steinløkka i Son med dagsenteret - åpent for alle
Kl. 14:30 - Treffsenteret i Vestby med dagsenteret og Randemstua

Genser’n te’n Johansen setter den gode historien og de gamle
slagerne i fokus. Vi blir med den gamle sjømannen på en reise
tilbake til tiden da majoriteten av vårt publikum var med på å
bygge landet og velferdsstaten. Dette gjøres med lun humor og
behagelig tempo i tilbakelent mimretakt.
«Genser’n te’n Johansen» er fulle av gode historier og
nostalgisk musikk.

“Genser`n te`n Johansen”

“Vi over 60” i Hølen sørger for kaffe og noe å bite i.
Loddsalg - gratis inngang
Elverhøy i Hølen - dørene åpner kl 17:45 - konsert kl 19:30

Underholdningsvogna hadde premiere på musikkteaterforestillingen
“The Andrews Sisters” i september 2015. Her får publikum servert
historien om de tre norsk- amerikanske søstrene som tok verden med storm
i 30-og 40- årene med sin fantastiske sceneutstråling og stemmeprakt.

“The Andrews Sisters” til Hølen

3 konserter
Kl. 12:00 - Steinløkka i Son med dagsenteret - åpent for alle
14:30 - Treffsenteret i Vestby med dagsenteret og Randemstua
16:15 - Vestby Sykehjem - NB! bare for beboere

Edith Piaf

Edith Piaf sine sanger vekker minner og er musikk som treffer midt i
hjertet. I denne konserten tilbyr Karin Destainville Dammen en
profesjonell, autentisk og følelsesladet fremføring av vår alles Edith
Piaf. Sangene blir sunget på flytende fransk akkompagnert av et lite
rødt trekkspill. Karin har fransk bakgrunn og er vokst opp i en liten
norsk drabantby.
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“The Andrews Sisters” til Hvitsten

Sted: KULTURSALEN PÅ GREVLINGEN SKOLE OG KULTURSENTER

2. FORESTILLING KL 18:00 - Kaffe fra 17:00
I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken inviterer Vestby seniorsenter
alle pensjonistforeninger og sanitetskvinner i Vestby til forestilling.

1. FORESTILLING KL 12:00 - Kaffe fra 11:00
Dette er en forestlling for beboere ved institusjonene og de som er
tilknyttet dagsentrene - pårørende er også hjertelig velkomne!

TO FORESTILLINGER SPILLES - begge med gratis inngang.

Møt de to søstrene Ebba og Polly Andersen gjennom fem ulike tiår hvor
radioen spiller hovedrollen. Dette er en teaterforestilling om to søstres
sterke bånd, om det å forsone seg med et helt liv av lykkelige, men
også vonde stunder - og hvor deilig det er med aftener fylt av
sang, dans og liv!

“Hallo Hallo”

Garder: I samarbeid med Den kulturelle spaserstokken inviterer
Garder Sanitetsforening alle sanitetskvinner i Vestby kommune til
forestilling på GARDERHEIM
Det blir bevertning og loddsalg. dørene åpner kl 18:30 Forestillingen starter KL 19:45 - gratis inngang
Hjertelig velkomne skal dere være!

Steinløkka i Son: Son Pensjonistforening sørger for kaffe og noe å
bite i - loddsalg - gratis inngang.
dørene åpner kl 16:30 - konsert kl 17:30

“The Andrews Sisters” til Son og Garder

“Vi over 60” i Hvitsten sørger for kaffe og noe å bite i kl. 11:00.
konsertstart kl 11:45 - loddsalg - gratis inngang
Sted: Hvitsten Grendehus

Underholdningsvogna hadde premiere på musikkteaterforestillingen
“The Andrews Sisters” i september 2015. Her får publkum servert
historien om de tre norsk- amerikanske søstrene som tok verden med storm
i 30-og 40- årene med sin fantastiske sceneutstråling og stemmeprakt.

Den kulturelle
spaserstokken i Vestby
Målet med Den kulturelle spaserstokken er:
- å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
- å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og
omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter
lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
- å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der
de eldre befinner seg i dagliglivet.
Vestby kommune mottar midler fra Akershus fylkeskommune
til gjennomføring av tilbudene i Den kulturelle spaserstokken etter
årlig søknad og tildelingsrunde.
Den kulturelle spaserstokken i Vestby kommune startet så smått opp
i 2011 med institusjonskonserter. Siden den gang har det blitt holdt flere
konserter og foredrag under spaserstokkparaplyen.
Kulturtjenesten samarbeider med representanter fra flere av kommunens
seniororganisasjoner og institusjoner om å sette opp programmet og
gjennomføre arrangementene i vår kommune.
Spaserstokken arrangerer konserter for beboere på Steinløkka bo- og
Servicesenter, Treffsenteret i Vestby og Vestby sykehjem.
For de som ønsker å benytte seg av spaserstokktilbudet, men har problemer
med å komme seg til arrangementene på egen hånd, kan vi tilby transport.
Vestby Lions og Frivillingsentralen stiller opp med biler og sjåfører ved
behov. Vi håper at dette kan bidra til at du kan komme deg ut, være sosial
og oppleve kultur. Ring telefonnummer 64980799
Målgruppen for spaserstokken er seniorer i alle aldre.
Vel møtt skal du være..

For mer informasjon om spaserstokken og
oversikt over arrangementer se:
www.vestby.kommune.no/den kulturelle spaserstokken

