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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 
seg 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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Musikkgruppen Madamamwe har reist gjennom 
en rekke land på jakt etter sanger og historier om 
å leve og å være menneske. I denne konserten 
presenterer de noen av de viktigste historiene fra 
de mange reisene. Spanske Laura Marti Casas 
og Andreas Strand Renberg tar lytteren med på 
en musikalsk reise i verdensmusikkens mange 
melodier og rytmer, fra italienske tarantella og 
argentinske tango til karibisk bolero og andalu-
sisk flamenco.

19. sept  kl. 17:30 - Vi over 60 Son 
26. sept  kl. 11:30 - Vi over 60 Hvitsten 
2. okt  kl. 18:15 - Vi over 60 Hølen og Såner
9. okt  kl. 18:30 - Vi over 60 Vestby 

The NOC er et tradjazzband som består av unge musikere 
som samtlige har tatt høyere utdanning innen musikk. Re-
pertoaret består av musikk som er hentet fra 1920/30-tallet, 
samt egne komposisjoner i samme sjanger. Bandet har hatt 
stor suksess med fulle hus og svært god publikumsrespons. 
De formidler god stemning, spilleglede og humor, som in-
spirer både til dans og moro. Publikum kommer til å få høre 
slagere som When You’re Smiling, Hymn to Freedom, What 
a Wonderful World og Mardi Gras. Dette blir en festaften! 

Sted: Foajeen på Vestby Arena
Dørene åpner kl 16:30 servering kl 16:45 - konsert-
start 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,- 
Arena Kafé serverer kreolsk kyllinggryte med bulgur, agurk, 
urter og stekt brød med spicy smør.

Vi over 60
Madamamwe 

Fre 15. nov
The New Orleans Collective 

Tir 22. okt
Gutta på skauen 

Tir 19. nov
Livsglede for 
eldre med 
Kjell Elvis 

fre 15. nov

Institusjonskonsert: «Gutta på skauen» har 
funnet frem illegale sanger fra revyscenene, 
Grini fangeleir og fra de opprinnelige «Gutta på 
skauen». Sanger av kjente tekstforfattere som 
Otto Nielsen og Arild Felborg. Men også sanger 
skrevet av den vanlige mann og kvinne i protest 
mot okkupasjonsmakten. Her blir det både mye 
latter, og kanskje også noen tårer.
Medvirkende: Svein Olav Blindheim, Fredrik Øie 
Jensen og Per Vollestad

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

Institusjonskonsert: En 
av verdens beste Elvis 
 Presley-imitatorer kommer 
på besøk med sitt show med 
kjente og kjære slagere. 
Kjell Elvis er artisten som 
høres ut som Elvis, ser ut 
som Elvis, og skaper stemningen som Elvis var så kjent for. Han har tett kontakt med publikum og 
inviterer til allsang. Så finn fram Wellaform og leggevann for her blir det fest på lokalet!
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