Hurum kommune

Program for
Den kulturelle spaserstokken

Våren 2017

DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN:
«Å nærme seg det nære»
Konsert med Elin Furubotn, sang og gitar.
Torsdag 2. februar
kl. 11.00:
Sted: Filtvet helsetun,
kantina.
Inngang kr 50,-.
Åpent for alle.
Salg av kaffe og vafler.
Elin synger gamle slagere og egne
tekster om hverdagslivet.

«Vårt store lille liv»
Musikals teaterforestilling med Karl Sundby
Torsdag 30. mars
Kl. 14.00
Hurum rådhus, storsalen.
Åpen for alle.
Inngang kr. 50,-.
Salg av kaffe og vafler
fra kl. 13.00.

Skuespiller og musiker
Karl Sundby inviterer til en
musikals teater-forestilling, der kjente folkesanger
og eventyr gis en forfriskende vri i humoristisk revyformat. For
hvem var egentlig Håvard Hedde og Anne Knutsdotter? Og hva
lærte Mannen som skulle stelle heimen? Her får publikum servert en
morsom og ærefull tolkning av kjent norsk kulturarv.
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Filmmatinée:
Sted: Tofte samfunnshus
Inngang kr 60,Salg av kaffe og vafler i forkant av filmen.
Dato:
Onsdag 25. januar
Onsdag 22. februar
Onsdag 22. mars
Forestillingen begynner 15.00 eller 15.30, avhengig av filmens lengde,
dette annonseres med filmen. For at filmene skal være så aktuelle som
mulig blir de annonsert ca. 2 uker før visning.
Konsert for beboere og pårørende på bofelleskapene og
helsetunnen på Filtvet og Klokkarstua:

«Å nærme seg det nære» Konsert med Elin Furubotn,
sang og gitar.
Torsdag 2. februar:
Bjørnstadstubben b.f.
Helgetun bofellesskap

kl. 12.00.
kl. 12.40.

Fredag 3. februar:
Knivsfjell bofellesskap
Kikut bofellesskap
Klokkarstua helsetun

kl. 11.00.
kl. 11.40.
kl. 12.20.

« Vårkonsert» Berit Meland og Steen-Vidar Larsen
Onsdag 26. april
Knivsfjell bofellesskap
Kikut bofellesskap
Klokkarstua helsetun.

kl. 11.00
kl. 11.40
kl. 12.20

Torsdag 27. april
Filtvet helsetun, bodel
Bjørnstadstubben b.f.
Helgetun bofellesskap

kl. 11.00
kl. 12.00
kl. 12.40

Med sang og gitar formidler Berit og Steen-Vidar god musikk med
mulighet for gjenkjennelse og deltakelse.
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Om ”den kulturelle spaserstokken”
Hurum kommune mottar tilskudd fra Buskerud fylkeskommune til
”Den kulturelle spaserstokken" Målet med tilskuddsordningen er å legge
til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren,
slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekter for eldre lokalt
innenfor et mangfold av sjangrer og uttrykk. Midlene skal hovedsakelig
benyttes til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet
(...)". Det er kommunene som kan søke om tilskudd.
Det er mulig å motta epostvarsel om arrangementer i den
kulturelle spaserstokken. Send epost til kulturkontoret så setter
vi deg på liste over interesserte personer.
Ta gjerne kontakt med oss:
Hurum kommune, Kulturkontoret
Besøksadresse:
Nordre Sætrevei 4, Sætre
Postadresse:
Nordre Sætrevei 1, 3475 Sætre
Telefon:
32 79 71 00
E-post:
postmottak.kultur@hurum.kommune.no
www.hurum.kommune.no

Utgitt av:
Hurum kommune
Kulturkontoret
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