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Compagnia de Maderas duo/trio

Fre 2. nov: En helaften med Kari Svendsen og Kjetil Skaslien

Tir 13. Nov: Livets tivoli

Man 3. des, Tir 4. des: Poesiverksted–Galleri F15

Andreas Strand Renberg, Arild Hammerø og Herman Kvelprud, er en trio som 
spiller livlig musikk med både norske og sydlandske aner. Trioen trakterer diverse 
instrumenter og bytter rundt på trekkspill, gitarer, kontrabass, perkusjon og 
harmonier. Det serveres kjente svisker fra norsk visebok, tropikalske melodier og 
vågale instrumentaler ifra fjerne strøk. Alt med et glimt i øye og sving i hofta.

5. sept Kl.18.15 Vi over 60 Hølen og Såner (duo)
14. nov Kl.18.30 Vi over 60 Vestby
15. nov Kl.12.00 Vi over 60  Hvitsten 
15. nov Kl.17.30 Vi over 60 Son

Vestby-vennen Christina Grefsrud-Halvorsen spiller og synger en lun høstkonsert med vekt på kjente, gode 
låter som publikum også kan synge med til. Christina er utdannet innen musikk og har lang erfaring som 
konsertmusiker.
Kl. 12:00  Steinløkka i Son
Kl 14:30  Treffsenteret i Speiderveien 12 i Vestby 
Kl. 16:45  Vestby sykehjem

Her viser Kari fram sitt sanne komiske talent og sitt musikalske mangfold. Hun behersker revyvisa med glimt i øyet og også de sarte og 
 melankolske visene. Så må det sies at hun har med seg en sprudlende medmusikant som er med 
på å løfte konserten til de helt store høyder. Hun trollbinder sitt publikum med et godt utvalg av 
låter som gjenspeiler hennes karriere gjennom de siste 50 år. Hun binder det hele sammen med 
fine introduksjoner. Aldri sarkastisk, ikke over streken. Humoren og selvironien er bare herlig.
Sted: Foajeen på Vestby Arena
Dørene åpner kl 16:30 servering kl 16:45 - konsertstart kl 18:00
Billetter både med og uten mat selges på Ticketco.no
Konsert kr 150,- konsert med mat kr 300,-
Arena Kafé serverer Vintergryte med kalv, østerssopp og rotgrønnsaker, servert med ris 
og surdeigsbrød med godt smør.

Bli med på en musikalsk berg– og dalbanetur sammen med Renate Gjerløw Larsen og Hanne Dahle! 
Vi svinger oss gjennom kjente merkedager og snurrige hendelser i et tenkt livsløp. Akkompagnert av 
egne instrumenter og fiffige påfunn snurrer vi livshjulet for en liten rundtur sammen på «Livets Tivoli»!
Kl. 12:00  Steinløkka i Son
Kl 14:30  Treffsenteret i Speiderveien 12 i Vestby 
Kl. 16:45  Vestby sykehjem

Poesiverksted for seniorer på Galleri F 15 – på tur med kulturbussen. I poesiverkstedet tar vi utgangs-
punkt i utstillingen BEAT – de glemte malerne og lar oss inspirere av kunsten til å jobbe med egne tekster og 
hverdagspoesi. Slik som BEAT poetene skal vi jobbe med det spontane, det underbevisste og hente inspirasjon 
fra hverdagslivet. Poesiverkstedet ledes av formidler og litteraturviter Hedda Høgby Robertsen.
BEAT – de glemte malerne er en utstilling med amerikansk etterkrigskunst fra 50- og 60 tallet Gjennom denne 
utstillingen tar Galleri F 15 et kunsthistorisk tilbakeblikk på en mindre kjent kunstretning i amerikansk etter-
krigshistorie. Beatkulturen, som bestod av kunstnere, forfattere, musikere og bohemer, var en opprørsbevegelse 
som utfordret ytringsfrihetsbegrepet og stilte spørsmål ved verdiene i det amerikanske etterkrigssamfunnet.

Kl 09.10    Avgang Seniorsenteret  /  09.20 Hølen Torg  /  09.35 Steinløkka
Kl 10.00 - 11.00  Omvisning i utstillingen BEAT – de glemte malerne på Galleri F 15 
Kl 11.00 - 11.30  Introduksjon til poesiverksted i F 15 verksted (nytt formidlingssenter)
Kl 11.30 - 12.30  Lunsj i F 15 kafe (Vestby Seniorsenter spanderer)
Kl 12.30 - 14.00  Poesiverksted i F 15 verksted
Kl 14:00    Avgang Alby  /  14:20 Steinløkka  / 14:35 Hølen torg  / 14:45 Seniorsenteret

Tir 25. sept: Christina Grefsrud-Halvorsen

Poesiverkstedet gjennomføres 
med inntil 15 deltagere hver 
gang.
Påmelding gjøres til lederen 
i din lokale «Vi over 60» innen 
fredag 9. november.



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 
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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