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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 forestillin-
ger 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 opp-
leve 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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Institusjonskonsert: Herr Kristiansen synger 
Countrysanger fra artister som Jim Reeves, 
Bobby Bare, Patsy Cline Johnny Cash med flere. 
Denne musikksjangeren var meget populær i 
Norge rundt 1960, og den mest spilte sangen på 
 Ønskekonserten det året var «I love you because». 
Jim Reeves var den første amerikanske artisten 
som solgte til gullplate i Norge. Programmet inne-
holder sanger de fleste kjenner fra både radio og 
tv, og som publikum kan nynne og synge med på. 
Det hender at publikum danser til musikken også.

kl. 12:00 - Steinløkka i Son, Steinløkka 30
kl. 14:45 - Treffsenteret, Speiderveien 12, Vestby 
kl. 16:45 - Vestby Sykehjem, Randembakken 5

Institusjonskonsert: Våren, Solveigs sang, og 
Mot kveld er på repertoaret. Det samme er male-
rier som: Brudeferden i Hardanger og Seterjentens 
søndag. Det er mye musikk i bilder – og mange 
bilder dannes når man lytter til musikk.  
Sopran Marilyn Almeida (1989) fra Stabekk 
har en mastergrad i klassisk sang fra Norges 
Musikkhøgskole og Barratt Due musikk institutt, 
en grad hun avsluttet i samarbeid med Nasjonal-
galleriet i Oslo. Pianist Guoste Tamulynaite (1992) 
fra Litauen har en mastergrad i klassisk klaver fra 
Norges Musikkhøgskolen.

kl. 12:00 - Steinløkka i Son, Steinløkka 30
kl. 14:45 - Treffsenteret, Speiderveien 12, Vestby 
kl. 16:45 - Vestby Sykehjem, Randembakken 5

Tir 26. februar
Countryslagere med 
Roger Kristiansen

Tir 21. mai
Nasjonalromantikk  
(gjennom ord, toner og malerier)  

Fre 22. mars
Konsert med Ingar Kristiansen 
og Vestby Storband

Vi over 60
Nosizwe

tir 26. feb tir 21. mai

Velkommen til en konsertforestilling i Crooner- tradisjonens tegn. 
Med fokus på en av de store personlighetene innen denne 
stilen, nemlig Frank Sinatra. Til å fylle rollen til kveldens hoved-
person har bandet fått med seg en ingen ringere enn  Ingar 
Kristiansen, en av Norges fremste croonere. Vestby Storband 
har på sin side drevet aktivt siden 1988, de vet å skape stemning, 
så her må publikum kjenne sin 
besøkelsestid. Arena Kafé serve-
rer passende mat til anledningen

Sted: Foajeen på Vestby Arena
Dørene åpner kl 16:30 serve-
ring kl 16:45 - konsertstart kl 
18:00. Billetter både med og 
uten mat selges på Ticketco.
no og ved servicekontoret på 
Rådhuset. Konsert kr 150,- 
konsert med mat kr 300,-

Nosizwe Lise Baqwa er en politisk aktivist, 
sanger og skuespiller. En multikunster, som alltid 
har mange jern i ilden. I 2016 og 2017 spilte 
hun rollen som Nina Simone i den kritikerroste 
musikalen «Jeg er Nina» som gikk for fulle hus på 
Nordic Black Theatre. I 2018 lanserte Nosizwe 
nye versjoner av Ninas «In Fragments» Nå er vi så 
heldige å få henne hit til oss i Vestby. Velkommen 
til en lunefull, sjelfull og jazzinspirert konsert med 
kun Nosizwe og kontrabassist Julius Lind. 

Vestby Vi over 60: Ons 10. april kl 18:30
Son Vi over 60: Tors 25. april kl 17:30  
Hølen og Såner Vi over 60: Ons 8. mai kl 18:15 
Hvitsten Vi over 60: Tors 16. mai kl 11:30 

fre 22. mars
ons 10. apr
tor 25. apr

ons 8. mai
tor 16. mai


