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Institusjonskonsert: Duoen spiller fra Karis repertoar som inneholder flere jazzlåter – bl.a. 
«All of me». Kari Gjærum har vært profesjonell artist siden 1979, deltatt som vokalist 
og korist på en rekke innspillinger, vert med i flere TV-produksjoner og flere scene-
oppsetninger innen musikal, revy og show. Øyvind Denstad har turnert landet rundt som 
allsidig musiker i mange år. Han har lang erfaring som bandleder og pianist ved ulike 
sceniske produksjoner, og har i en årrekke skrevet sanger sammen med forfatteren  
Tor Åge Bringsværd. I tillegg var Øyvind også Nora Brockstedts faste pianist.

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

Louis Jacoby kommer på besøk med sin stadig voksende vise-skatt. Louis treffer oss alle med 
 forskjellige temaer; skjærgårdsliv, unger, samliv og kjærlighet. Nye viser drysser stadig ut av ermet, men 
klassikerne må alltid være med. «En konsert uten Hverdag går bare ikke» sier han. Mr. Jacoby er like 
kjent for visene som for den helhetlige forestillingen med mellomstikk og humor så salen gapskratter. 
Det kan lønne seg å sikre en billett da det pleier å bli stinn brakke når Jacoby kommer til byen.

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 og ved servicekontoret på Rådhuset. Konsert kr 150,- 
konsert med mat kr 300,-. Arena Kafé serverer Påskelam med timian, rosmarin og hvitløk // 
Rotgrønnsaker med sopp // Lammesjy med soltørkede tomater // Gratinerte poteter - kr 150,-

I tidsriktige klær fra 50/60-tallet, med gitar, allsanghefter og kurver med gjenstander 
ankommer Blåveispikene institusjonene. Det serveres kokekaffe, formkake, drops og 
kandissukker, mens Blåveispikene forteller om gjenstandene og synger kjente og kjære 
sanger. Gjennom lyd og lukt, samtale og berøring, vekkes minner og gode øyeblikk skapes. 
Blåveispikene består av skuespiller Malin Rønning og visesanger, kulturhistoriker og 
spesialpedagog Kristin Schøyen Grude. 

Sted: Demensavdeling Vestby sykehjem. 
Tid: Erindringsgruppe 1: kl 11:00, Gruppe 2: kl 13:00

Tir 10. mars  Kari Gjærum & Øyvind Denstad

Fre 20. mars  En helaften med Louis Jacoby

Fre 13. mars  Blåveispikene

Vi over 60  Underholdningsvogna – Da mor ble sexy 

Tir 28. april / Tir 12. mai  Grand Ole Opry
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Underholdningsvogna hyller professor Mr. Wallace Carothers ved fabrikken DuPont og hans oppfinnelse ny-
lon som ble presentert første gang i 1939. Forestillingen finner sted i en typisk Oslobygård på slutten av 1950-tallet 
hvor vi blir kjent med de to naboene Nelly Hansen og Solgunn Nilsen. Publikum får også møte ektemannen 
Ole,  sladrekjerringa Gurine, og den flørtende strømpeselgeren. Her blir det gjenhør med sanger som 
 Sussebass, I wanna be loved by you, revyviser samt nyskrevne låter som feirer jubilanten nylonstrømpa. 

Vestby Vi over 60:  Ons 15. april kl 18:30
Hvitsten Vi over 60:  Tors 16. april kl 13:10 
Son Vi over 60:  Tors 16. april kl 17:00  
Hølen og Såner Vi over 60:  Ons 6. mai kl 18:30 

Institusjonskonsert: I det 20. århundret samlet det amerikanske folket seg rundt radio-
apparatene for å høre direktesendinger fra konsertlokalet «Grand Ole Opry» i Nashville 
hvor Jimmie Rodgers og The Carter Family spilte, og etterhvert også Storheter som Hank 
Williams, Johnny Cash, Loretta Lynn og Dolly Parton. På konserten får du høre låter fra 
Grand Ole Opry rammet inn med anekdoter fra «den amerikanske folkemusikken».  
Konserten er ved Ann-Helen Schjølberg (sang, jodling), Marius Graff (gitar, div strenge-
instrumenter, sang) og Daniel Lazar (fiolin, sang). Det blir harmonisang og innslag av 
bluegrass og folkemusikk. Konserten passer til både dansing og lytting.

Tir 28. april kl. 12:00 - Steinløkka i Son, Steinløkka 30
Tir 28. april kl. 14:45 - Treffsenteret, Speiderveien 12, Vestby 
Tir 12. mai kl. 16:45 - Vestby Sykehjem, Randembakken 5



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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