Den Kulturelle Spaserstokken
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Kalvøy
Torsdag 15. september
Son Pensjonistforening
Sted: Steinløkka i Son
konsertstart kl 17:30

Torsdag 1. september
Vi Over 60 i Hølen
Sted: Elverhøy
konsertstart kl 19:30

Arild Hammerø

Morten Kvam

Arild Hammerø platedebuterte i 2008 med «Dagen som gryr», en akustisk viseplate med
norske tekster. I kjølvannet av den har han hatt stor aktivitet som mangesidig musiker. På denne
konserten kan du vente deg akustiske viser fra «Dagen som gryr», gitarstykker og noen nye sanger. På
konserten i Vestby har han med seg bassist Morten Kvam, som foruten å spille sammen med Arild i
flere band, også spiller sammen med visesangeren Daniel Kvammen.

Torsdag 3. november
Vi over 60 i Hvitsten
Sted: Hvitsten Grendehus
konsertstart kl 11:45

Onsdag 12. oktober
Vi Over 60 i Vestby
Sted: Vestby Seniorsenter
konsertstart kl 19:30

Sanger- og låtskriver Håvard Dyvesveen debuterte med EPen “Into Foreign Lands” i 2011. Musikken
har tydelige referanser til croonere som Johnny Cash, Roy Orbison og Lee Hazlewood. Siden den gang
har han turnert mye på Østlandsområdet, både alene og med fullt band. Som fast duopartner har
Dyvesveen med seg «sessionmusiker» Dag Henning Kalvøy på gitar og kor. På konserten får du høre
Dyvesveens eget matriale og kjente sanger av storheter fra populærkulturen gullalder.
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Steinløkka i Son (med Randemstua) – kl 12:00
Treffsenteret i Speiderveien – kl 14:30
Sykehjemmet i Vestby – kl 16:15

KOR SKA VI REIS?
Hanne Dahle og Geir Atle Johansen inviterer i god reiselabyrint-stil til
å reise i musikk, i tid, i minner og anekdoter. Publikum bestemmer rekkefølgen på sangene ved å trekke et kort med et motiv og tekst som
gir hint slik at man kan tippe og resonnere seg frem til neste
destinasjon. Både Hanne og Geir-Atle har solid erfaring fra teater,
musikk, musikaler, tv-serier og film, og nå står de på scenen
sammen igjen for første gang siden 1984!

Foajeen på Vestby Arena - inngang 150 kr
Dørene åpner kl 16:30 servering kl 16:45 - konsertstart kl 18:00

Arena Cafe sørger for god mat før konserten - NB! må bestilles

Finn Kalvik
Nå kan du møte Finn alene på scenen; Finn og gitaren. Kalvik har
blitt en mester i å være seg selv samtidig som han skifter
innfallsvinkel til melodiene sine. Med lune kommentarer,
betraktninger og små anekdoter om tekstene og historiene bak,
lover vi deg en annerledes aften.

Steinløkka i Son (med Randemstua)– kl 12:00
Treffsenteret i Speiderveien – kl 14:30
Sykehjemmet i Vestby – kl 16:15

Hot Rod Double
Terje Kinn på Gretsch- gitar og vokal, med heftig slapkontrabass og
koring fra Alexander Ormvold. Med Elvis, Rev Horton Heat, Stray
Cats, Cash og Cochran i bagasjen spiller de eget materiale såvel som
tolkninger av hillbilly, western swing og smektende gitarinstrumentaler. Terje Kinn har i en årrekke bidratt på
innspillinger og i egne prosjekter med banjo og gitar. Han er fast
medlem av Øystein Sundes ”Meget i Sløyd”. Alexander Ormvold ble
sist sett i ”Johnny Cash Machine” og står for den urokkelige 50-talls
beaten gjennom sin heftige traktering av kontrabass.

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 Seniorsenteret, kommunens
seniororganisasjoner og institusjoner om å sette opp programmet
og gjennomføre arrangementene ute på institusjonene og andre
møteplasser for seniorer.
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.
Med vennlig hilsen arrangørgruppen.

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

