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Alvorlig moro, helt seriøst – Denne duoen har satt sammen et program med kjente og
kjære låter signert de folkekjære artistene Øystein Sunde og Lillebjørn Nilsen. Her er det
høy allsangfaktor, blandet med en stor dose humor og litt alvor.
Sted og tid:
Steinløkka i Son 12:00 – 12:45
Treffsenteret i Speiderveien 14:45 – 15:30
Vestby sykehjem 16:45 – 17:30

Tir 21. nov: Damberg og Stordalen

En helaften med «Big Easy»! «Big Easy» serverer swinglåter i ekte mafiastil, og publikum
får et gledelig gjenhør med de udødelige klassikerne orginalt fremført av giganter som
Frank Sinatra, Duke Ellington, Dean Martin, Ray Charles m.fl. Iført stripete dresser og
hatter presenterer trioen en konsert fullstappet med sjarm og humor, der publikum blir
oppfordret til allsang.
Sted: Foajeen på Vestby Arena
Arena Cafe sørger for god mat før konserten - NB! må bestilles
Dørene åpner kl 16:30 servering kl 16:45 - konsertstart kl 18:00
Billetter selges på Ticketco.no fom den 20. oktober. Inngang 150 kr

Fre 10. Nov: Big Easy

Vi over 60 – Tur til Kunstbienalen Momentum 9 Alienation i Moss. Momentum er en stor mønstring av samtidskunst som finner sted annethvert
år på Galleri F15, i Kunsthallen og andre steder i Moss. 5 nordiske kuratorer har valgt ut verk av internasjonale kunstnere. Alienation eller fremmed
gjøring kan beskrive noe om vår egen tid. Vi kan føle oss fremmedgjort i møte med raske endringer i natur, teknologi og kultur. Hva bringer fremtiden?
Program
Kl 11:30 - Avreise fra Vestby / Son / Hvitsten / Hølen
Kl 12:00 - Første stopp for dagen er Galleri F15 på Alby gård med guidet omvisning
Kl 13:00 - T id for kaffe og «Albykringle» (dette koster kr 67, og må bestilles samtidig
som man melder seg på turen)
Kl 14:00 - Guidet omvisning på kunsthallen i Moss sentrum.
Kl 15:00 - Hjemreise
Buss og guidet omvisning er gratis. Påmelding innen 1. oktober til leder/sekretær i den
«Vi over 60» organisasjonen der du har medlemskap. (Vestby, Son, Hvitsten eller Hølen)

Ons 11. okt: Kunstbiennalen Momentum-9 i Moss

Sted/tid: Steinløkka i Son tir 26. sept kl 12:00 – 12:45
Sted/tid: Vestby sykehjem tir 26. sept kl 16:45 – 17:30

Pang Sjonistene er en gjeng glade pensjonister som spiller musikk fra den gang Beatles,
Everly Brothers og Eagles preget musikkbildet. De har spilt sammen i mange år og har
etter hvert skaffet seg et bredt og allsidig repertoar innen denne genren. De legger stor
vekt på harmonier og flerstemt. Hvis det passer seg sånn spiller de også Vazelina Bilopphøggers og noe svensk. Pang Sjonistene har spilt på en rekke seniorsenter, pleiehjem og
ulike institusjoner i Oslo og Akershus. Nå er de klare for Vestby.

Tir 26. sept: Pang Sjonistene

Sted: Treffsenteret i speiderveien 12
Tid: 19. september kl 16:30

Kjell Jørung har sunget med Elvis sin originale vokalgruppe «The Jordans». Han har også
vært på turne med TCB bandet til Elvis, og på turne flere ganger med James Burton alene.
Herr Jørung har varmet opp for storheter som Johnny Cash og Carl Perkins.
Han har spilt inn Elvis låter hos Scotty Moore, den legendariske produsenten fra Sun studios.
I tillegg kan Kjell skilte med 23 år som vokalist i Beatniks.
I disse dager reiser han rundt og holder konserter, også på sykehjem og institusjoner.
Nå kommer han til Speiderveien i Vestby med sin fantastiske vokal.

Tir 19. sept: Kjell Jørung

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 fore
stillinger 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
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