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Det er faktisk veldig få 
som vet at det var Jo-
hansen som lærte Elvis 
de frekke hoftevrikka! De 
som fikk jentene til og 
hyle av fryd på 50-tallet. 
Men hvem var det som 
lærte opp Johansen? 
Kan det ha vært Sofia Loren? Helge Sveen er tilbake i hovedrollen som 
Johansen og han har med seg nye historier og ny, god musikk fra 50- og 
tidlig 60-tall. Det er bare å sette seg tilbake og bli med på en ny seilas med 
Johansen og genser’n hans.

Steinløkka i Son  Tirs 14. mars kl 12:00
Treffsenteret i Speiderveien Tirs 14. mars kl 14:15
Vestby Sykehjem Tirs 14. mars kl 16:45

Man 16. jan
KAMPEN OM NARVIK

FILMMATINÉ PÅ HVITSTEN BYGDEKINO

Tir 14. mars  Institusjon: 
Der fløy genser’n te’n Johansen

Fra 1920-tallet samlet folket seg rundt radioapparatene for å høre direkte-
sendinger fra konsertlokalet «Grand Ole Opry» i Nashville, hvor pionerer 
som Jimmie Rodgers og The Carter Family spilte, og etterhvert også flere 
store navn som Hank Williams, Johnny Cash, Loretta Lynn og Dolly Parton.   
I denne konsertserien får du høre deler av reportoaret fra Grand Ole Opry, 
rammet inn med anekdoter. Framført av Ann-Helen Schjølberg (sang, 
jodling), Hans Martin Austestad (sang, gitar, banjo) og Michael Barrett 
Donovan (fele, sang). Det blir mye harmonisang, og innslag av bluegrass og 
folkemusikk. 

Steinløkka i Son  Tirs 25. april kl 12:00
Treffsenteret i Speiderveien Tirs 25. april kl 14:15
Vestby Sykehjem Tirs 25. april kl 16:45

Fre 5. mai
Terje Nilsen Altså

Kultursalen på Solhøy omsorgsboliger
Sammen med 
 gitarist Håvar 
 Langås Bendiksen 
og keyboardist 
Johannes Winther 
Farstad, danner 
Iren Reppen en 
trio til ære for deres 
 felles store helt: 
Terje Nilsen.
Terje Nilsen er Nord-Norges skatt, godt oppbevart i hjertene på 
mange nordlendinger for alltid! Fordi han levde som han gjorde, 
sang som han sang, skreiv tekster om kjærlighetslengsel, om byen, 
om naturen, om øl, om forskjeller. Og ikke minst om seg selv. Briljant 
gjort alt sammen, selvsagt. 

Vestby kommune skal innvie den nye kultursalen på Solhøy og 
Den Kulturelle Spaserstokken inviterer til den første konserten 
på denne flotte arenaen.
Kultursalen Solhøy omsorgsboliger Fre 5. mai kl 18:00

Vi over 60, Vestby  Ons 15. feb kl 18:30
Vi over 60, Hølen Ons 1. mars kl 18:30
Vi over 60, Hvitsten Tors 23. mars kl 13:00
Vi over 60, Son Tors 20. april kl 17:00KAMPEN OM NARVIK

Filmen forteller historien om «Hitlers første nederlag» og 
skildrer natt til 9. april 1940 og de 62 dagene som fulgte, da 
soldater fra Norge, England, Polen og 
Frankrike tok opp kampen mot Hitler.

Den Kulturelle Spaserstokken 
 samarbeider med  Hvitsten Bygde-
kino/ Hvitsten Vel og 
Bygdekinoen om denne 
filmvisningen. 

Buss og kino med 
 popkorn er gratis. 
Filmstart kl 14:00 
Dørene åpner kl 13:30 
Buss settes opp, men 
du må gjerne komme i 
eget kjøretøy. 
Adresse: Hvitsten Gren-
dehus 1545, Hvitsten

Påmelding til visning 
og buss gjøres per 
telefon på dagtid til 
tlf 64980796 

Steinløkka 12:40Hølen torg 12:55Garder grendesenter 13:10
Vestbytorget 13:25Hvitsten grendehus 13:40

MAN 16. JANUAR

Rute 40R: Hvitsten – Steinløkka

Hvitsten grendehus 16:00Vestbytorget 16:15Garder grendesenter 16:30Hølen torg 16:45Steinløkka 17:00

MAN 16. JANUAR

RUTETABELL
Rute 40: Steinløkka – Hvitsten
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15. feb/1. og 23. mar/20. april
Vi over 60:  Sangtruppen Sans Égal
Sangtruppen 
Sans Égal synger 
og shower med 
beina godt planta 
i 1950-tallets 
 deilige musikk, 
kjoler og hår-
sveiser. De sier 
om seg selv at de er meget glade damer i sin beste alder som elsker 
å opptre i uformelle omgivelser. Musikken deres går rett hjem hos 
folk som vokste opp på 50- og 60-tallet.
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Tir 25. april  Institusjon: 
Grand Ole Opry



Den kulturelle spaserstokken i Vestby
Vestby kommune mottar midler fra Viken fylkeskommune til gjennomføring av tilbudene i 
Den kulturelle spaserstokken etter årlig søknad og tildelingsrunde. 

Kulturtjenesten samarbeider med Seniorsenteret,  kommunens 
 seniororganisasjoner og institusjoner om å sette opp 

 programmet og gjennomføre arrangementene ute på 
 institusjonene og andre møteplasser for seniorer. 

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

Vestby 
kommune

Bli med på en sosial og kreativ dag sammen med kunstnere 
fra Tenthaus på Galleri F 15! Tenthaus er et kunstner-
kollektiv som kuraterer MOMENTUM 12, den nordiske 
 biennalen for samtidskunst. 
Dagen vil bli delt inn i økter med omvisning, verksted og 
kafebesøk, med tid for en spasertur i de vakre omgivelsene. 

Den Kulturelle Spaserstokken spanderer Albykringle og kaffe.  
Påmelding gjøres per telefon på dagtid til tlf 64980796 

Alby Gård Man 19. juni kl 09:10 - 14:45

Man 19. juni  Utflukt til Jeløya
Momentum kunstbiennale 

Vestbytorget 09:10Hølen torg 09:25Steinløkka 09:35Alby Gård 10:00

MAN 19. JUNI

Rute 30R: Alby – Vestby

Alby Gård 14:00Steinløkka 14:25Hølen torg 14:35Vestbytorget 14:45

MAN 19. JUNI

RUTETABELL
Rute 30: Vestby – Alby


