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Tir 13. februar
Den gode melodi

tir 8. mai
Morten Gunnar
Larsen

«Piaf, og andre spurver i Paris»
Det er over 100 år siden Édith Piafs
fødsel. Paris var og er en kulturell
smeltedigel. Jøder og sigøynere
brakte med seg sin rike kultur.
Franske bønder hadde med seg sin
sekkepipe, og italienerne hadde med
seg trekkspillet.
Skattekisten med låter fra
1900-tallet er stor, og Den gode
melodi spiller kjente sanger som:
Sous le ciel de Paris, Paris Canaille,
Un Gamin de Paris, gjort udødelige
av artister som Léo Ferré, Édith Piaf,
Fréhel, Tino Rossi og andre.
kl. 12:00 - Steinløkka i Son
kl. 14:45 - T reffsenteret i
Speiderveien
kl. 16:45 - Vestby Sykehjem

Ragtimepianisten lover en konsert fylt
med svingende rytmer fra de store metropolene. Det blir muntert og humoristisk
med Ragtime, New Orleans-jazz og svingende låter signert storheter som George
Gershwin, Eubie Blake og Scott Joplin
(som forresten fyller 150 år i 2018). Herr
Larsen har i tillegg til sin klassiske utdannelse blitt omtaltsom som en av verdens
beste ragtimepianister. Han er fantastisk
god, mer enn det trenger vi vel ikke si.

tir 13. feb

ons 11. april
tor 19. april
ons 2. mai
Attitunes – Vel møtt igjen
(en hyllest til «The Monn Keys») Attitunes tolker og fremfører et utvalg av Egil Monn-Iversens
arrangementer for den norske vokal- og gjøglergruppen «The Monn Keys».
I denne forestilling tas du med på en musikalsk reise tilbake i tid, alt satt sammen som en
tv-sending i ekte NRK stil. Du vil blant annet få høre noen av deres mest kjente slagere fra 50- og
60-tallet: Hele uken alene, Øllebrød, og Suco Suco.
ons 11. april
tor 19. april
tor 19. april
ons 2. mai

- Vi over 60 i Vestby kl 18:30
- Vi over 60 i Hvitsten kl 11:30
- Vi over 60 i Son kl 17:30
- Vi over 60 i Hølen kl 18:15

kl. 12:00 - Steinløkka i Son
kl. 14:45 - T reffsenteret i
Speiderveien
kl. 16:45 - Vestby Sykehjem

ons 11. april
tor 19. april
ons 2. mai

tir 8. mai

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.

Nytt av året er et pilotprosjekt utviklet her i Vestby, som vi har valgt å kalle Den virtuelle spaserstokken. Kulturelle opplevelser i virtuell virkelighet gjennom VR- briller
mens man sitter i «Go’ stolen» sin på sykehjemmet. Dette som et ekstra tilbud for de
som ikke kommer seg ut så lett. Les mer om prosjektet på kommunens hjemmeside.
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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