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PROGRAM
FRIDA
ÅNNEVIK

Konsert fredag 10. nov kl 20.00
Søndag 12. februar
BILLETTSALG - BILLETTBESTILLING
Telefon: 62 48 52 03
Mandag - fredag 10.00 - 15.00, Lørdag 11.00 - 14.00
Ellers 1 time før arrangement / kinovisning.

KJØP BILLETTER FRA DIN EGEN STUE!
www.tynsetkulturhus.no
Bestilte billetter må være hentet en halv time før arrangementet starter.
(ved enkelte arrangementer tidligere, se inne i folderen).
Uavhentede billetter blir da lagt ut for salg. Ved kulturtjenestens arrangementer
refunderer vi kjøpte billetter inntil 1 time før arrangementet starter.

Velkommen til
Hverdager 09.00 - 15.00
Lørdag 11.00 - 14.00
Lunch fra kl. 11.00 - 13.30 på virkedager.
Vi serverer kaffe og kaker.

ARRANGEMENTER
L= Ledsagerbevis gjelder
Kasper, Jesper og Jonatan. De har også
Fredag 10. nov kl 20.00
lyst til å være med.
Frida Ånnevik
Har du husket å vaske ørene dine? Da kan
fra Ridabu er spådd til
du trygt ta gå på Riksteatrets oppsetning av
å være på vei mot å
Folk og røvere i Kardemomme by - en
teaterforestilling full av energi, humor, dans
bli en av de store
og masse musikk. Du vil møte en frekk
norske. Hun ble øyepapegøye, en talende kamel og en løve som
blikkelig et navn å
regne med etter slippet av debutalbumet er glad i melkesjokolade.
Bli med inn i Egners verden og opplev den
«Synlige hjerteslag» i 2010.
Med hennes unike stemme og de originale
tekstene overbeviste hun både kritikerne og
et bredt publikum. Albumet ble kåret til årets
beste norskspråklige album hos NRK P1
og havnet på årsbestelister i alt fra Lydverket
til Vårt Land.
Siden har hun vunnet en rekke priser og i
2014 vant hun også Spellemannprisen i
kategorien tekstforfatter for albumet «Ville
Ord». I vinter kan du oppleve Frida live når
hun legger ut på turné sammen med noen
av de mest fremragende musikerne landet
har å by på.Selv gleder hun seg aller mest
til å besøke landets kriker og kroker.

Bill.: 275,- / 175,- (k-kort) L
Lørdag 18. nov kl 12.00
Nysgjerrig
MØNSTRE, SJONGLERING OG
KREATIV PROGRAMMERING
Mønstre og matematikk finnes overalt!

Et fargerikt foredrag med Roger
Antonsen om mønstre, sjonglering
og kreativ programmering.
Foredraget er en del av «Nysgjerrig?»,
for deg på 3.-7. trinn og gratis.
Vi inviterer alle i målgruppa til en
helt unik opplevelse!
Husk påmelding:
www.jegernysgjerrig.no
Lørdag 25. nov kl 16.00
Julegrantenning på torvet
Lørdag 25. nov kl 17.00

magiske teaterstemningen på kulturhuset
der du bor. Røverne gleder seg til å hilse
på barna som kommer på besøk.
Med Kim Haugen i registolen og et
ensemble fylt av unge, nye talenter ønsker
vi å innlemme en ny generasjon i vår felles
kulturarv.
Ja, vi elsker Thorbjørn Egner!
4 barn fra Tolga kulturskole deltar i
forestillingen.

Torsdag 30. nov kl 18.00
Spaserstokk-konsert
med
Oline Sofie Bakkom, Lillebror
Vasaasen, Gro Kjelleberg Solli.
Magisk vinterstemning i
folkemusikkens tegn.

Lø 4/11 Den Store Kinodagen
Førpremiere
Kl 10.15 Ekspedisjon Knerten
Barnefilm/Familiefilm
Kl 10.45 Karsten og Petra lager teater
Norgespremiere
Kl 12.15 Katteprinsen Alle Animasjon
Kl 13.00 Thor: Ragnarok 2D
Kl 14.00 Hva vil folk si 12 år Drama
Kl 16.00 The Beguiled 9 år
Drama/Western
Norgespremiere
Kl 16.30 Rom 213 12 år Barnefilm/
Drama/Familiefilm/Grøsser/Skrekkfilm
Norgespremiere
Kl 18.15 Bad Moms Christmas
Komedie
Ønskereprise
Kl 18.30 IT 15 år Skrekkfilm
Norgespremiere
Kl 20.45 Juleblod
Grøsser / Skrekkfilm / Thriller
Gjensyn med filmklassiker
Kl 21.15 Dirty Dancing 12 år Drama

UTSTILLINGER
Galleri Elgen
4. – 29. november

«Folk og røvere i Kardemomme by»
Det blir fest i Kardemomme by.
Og du er invitert!
I byen bor gamle Tobias, pølsemakeren,
trikkefører Syversen og barberer
Sørensen. Tommy og tante Sofie og vesle
Kamomilla. Og politimester Bastian som
aldri har lyst til å arrestere noen. Rett
utenfor byen bor det tre røvere som heter

«Lysglimt og
undring»
Kristin Skrivervik

«Under en øy»
Kjersti Lande

Åpning lørd. 4. kl 13.00. Velkommen!
Arr.: Tynset kunstlag

Les mer: www.filmweb.no/tynsetkino

PLAKAT-TAVLA
Lørdag 4. nov kl 20.00
E-post:
postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no
Hovedbiblioteket:

Fjøset, Ramsmoen
«Jon Eberson Group»

Tlf: 62 48 52 18 / 62 48 52 19
Søk i katalogen til Tynset bibliotek:
http://asp.bibits.no/tynset.fb
Lesetips:
http://kortreistelesetips.blogspot.no
Åpningstider ved Tynset bibliotek
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

kl 11.00 – 16.00
kl 11.00 – 16.00
kl 11.00 – 18.00
kl 11.00 – 16.00
kl 11.00 – 13.00
kl 11.00 – 14.00

Kvikne bygdebibliotek:
Åpningstider:
Tirsdag:
kl 11.00 - 13.00
Onsdag:
kl 16.00 - 19.00
Tlf.: 62 48 52 18 (Tynset)
ULLialt
Vandreutstilling om ull
fra Hedmark Husflidslag i biblioteket
30. oktober – 10. november
Stikkekafé v/ Tynset Husflidslag

lørdag 4. nov kl 11.00-14.00
Det blir demonstrasjon av forskjellige
strikketeknikker, bl.a. tvebandstrikking.
Hvilke garnsorter inneholder norsk ull –
og hvilke egenskaper har ulla.
Velkommen!

NYSGJERRIG?
- et tilbud til barn på 3.
til 7. trinn. Møt ekte
forskere som forteller
om det de forsker på.
Mange spennende arrangementer
Program og påmelding:
jegernysgjerrig.no
Arr.: Bibliotekene i N.Ø.
(se side 2 ang. lørdag 18. november.)

Vær ute i god tid med stoff til
FOLDEREN og PLAKAT-TAVLA
Ring, skriv eller send e-post til oss,
postmottak@tynset.kommune.no
før 10. november.

Annonsering på PLAKAT-TAVLA
koster kr 5,- pr mm høyde.

Jon Eberson, gitar, Hilde Marie
Kjersem, vokal, Sigurd Hole, bass.
Jon Eberson Group anno 2017 låter ikke
som den Jon Eberson Group man kjente
til på 80-tallet – både låtene og lydbildet
skiller seg radikalt fra det legendariske
jazzrock-soundet som gjerne forbindes
med gamle hits som for eksempel «Jive
Talking». Dette er kanskje ikke så rart
ettersom 2/3-deler av bandets nåværende
medlemmer ikke engang er gamle nok til
å minnes det glade 80-tallets suksessrike
dager.
Men «oppskriften» er den samme som den
var for 35 år tilbake: gitaristen (og mannen
bak det folkekjære bandnavnet) Jon
Eberson skriver fortsatt låtene, og
vokalisten skriver tekstene.
I 2010 gav nye Jon Eberson Group,
bestående av Eberson, Kjersem og Hole,
ut sitt første album «Comfort Call» til
strålende kritikker. Musikken ble beskrevet
som Film Noir av NRK P2, et tålmodig og
til tider mørkt album, med låter som
snirklet seg inn under hudvevet og festet
sine grep rundt sarte hjerter.
Arr.: Tynset jazzklubb
Bill.: 200,- (150,- medl.)
L
Fredag 10. nov kl 20.00
Stenfjøset Ivaregga
Stig Ulv, gitar, «så vakkert, så vart»
Svein Gjelten Bakken, Barnåldikt
«Lyden av Finnmark»,Trygve Beddari
og Anne Margaret Nilsen
Bill.: 200 / 100 u.18 år/gratis u.13 år.
kaffe-drikke-terminal
Støtta av Hedmark fylke og
Kulturfondet.
Onsdag 15. nov kl 19.00
Tynset kirke
Organistene i N.Ø. holder konsert på
ny-orgelet.

ARRANGEMENTER
SOM KOMMER
Onsdag 31. januar
Konsert med Tenorane
Torsdag 1. februar
Riksteatret: Trollmannen frå Oz
Tirsdag 13. mars
Ingrid Bjørnov:
«Steinway to heaven»

