Den kulturelle spaserstokken
i Vestby kommune

Program vår 2017

Tirsdag
2. mai

Tirsdag
14.
februar

Institusjonskonsertene er kun for beboere og pårørende

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

På piano: Tor Ingar Jakobsen er utdannet jazzpianist og
komponist. Han har turnert med en rekke norske og nordiske
jazzmusikere, og komponert musikken til flere musikaler

På scenen: Karin Fristad har medvirket i en rekke
musikaloppsetninger som Chess og Which Witch.

I forestillingen møter publikum ungjenta som forteller om sitt
liv og hennes utfordringer med menn. Et variert
underholdningsprogram med flott musikk som gir rom
for både mimring, allsang og kanskje en liten dans?

Musikkteater - karusell

Institusjonskonsertene er kun for beboere og pårørende

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

Han kommer for å spille kjente jazzlåter fra 1915-1950,
skrevet av store komponister som George Gershwin, Fats Waller,
Louis Armstrong, Duke Ellington og Erroll Garner.
Mellom låtene forteller David litt om musikerne, og små anekdoter.
David Arthur Skinner er en av Norges fremste utøvere innen
klassisk jazzpiano. I Oslo har han spilt konserter på blant annet
Oslo Konserthus, Gamle Logen, Herr Nilsen, Nasjonalbiblioteket,
og Oslo jazzfestival.

David Skinner

Fredag
2. juni

Vera Lynn 100 år

Vi Over 60 i Vestby
Seniorsenteret
konsertstart kl 1900
Åpent for alle

Onsdag
5. april
Son Pensjonistforening
Steinløkka i Son
konsertstart kl 1730
Åpent for alle

I samarbeid med festivalen Sånafest inviterer
spaserstokken deretter til Argentinsk aften/ Milonga i
Vestby sentrum, med live tango- orkester og
servering. Arrangementet starter kl 19:00 den 2. juni
Inngang 100 kr - Velkommen skal du være!

Vil du lære å danse tango? Gratis nybegynnerkurs i
argentinsk tango for seniorer 1. og 2. juni.
kl.12:00 begge dager. Mer informasjon kommer.
Kursholdere: Cristian Javier Castaño, er en argentinsk tangoinstruktør med hovedfag i argentinsk historie og litteratur.
Thea Færden Bringsværd jobber som utøvende og
skapende danser.

Torsdag
20. april

Vi over 60 i Hølen
Elverhøy
konsertstart kl 1945
Åpent for alle

Torsdag
4. mai

“It takes two to tango”

Vi over 60 i Hvitsten
Hvitsten grendesenter
konsertstart kl 1145
Åpent for alle

Tirsdag
27. april

Vera Lynn hadde fylt 100 år i 2017 og Underholdningsvogna ønsker å hylle
verdensstjernen gjennom musikk, fortelling og bilder!

Etter et meget vellykket møte med Andrews sisters våren 2016 gleder vi
oss til å få Underholdingsvogna tilbake til Vestby. Denne gangen med et
program om Vera Lynn.

Argentinsk tango

Fru Barra

Fru Kroken

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 forestillinger 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.
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

