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2. PÅMELDING PÅ TELEFON
Dersom du ønsker å melde deg på via telefon kan du ringe:
Seniorkultur: 90 19 27 14 
Hornemansgården: 73 84 17 00

Vår telefon er åpen mandag fra 10.30 - 15.00 og tirsdag til fredag 09.00 - 15.00 
(stengt 11.30 . 12.00). Endringer kan forekomme. Noe kø og ventng kan oppleves de 
første dagene etter at vi åpner for påmelding.

På enkelte arrangement kjøper man billetter via våre samarbeidspartnere.
Det opplyses om dette under de arrangementene det gjelder.

3. ANDRE BETALINGSMETODER
På enkelte arrangement kjøper man billetter via våre samarbeidspartnere. Det opplyses 
om dette under de arrangementene det gjelder.

Se side 38 for mer praktsk informasjon om påmelding, betaling og 
tlgjengelighet. 

INFORMASJON OM PÅMELDING 
Du kan melde deg på arrangementene i denne katalogen på ulike måter.  

1. DIGITAL PÅMELDING
Systemet er svært enkelt og det kreves ingen store datakunnskaper. Alt du 
trenger er PC, nettbrett eller mobil.

Når du benytter denne nettbaserte påmeldingen slipper du å stå i telefonkø.

Gå til www.seniorkultur.no eller scan denne QR-koden med mobil for å 
komme til en oversikt over alle våre arrangement.
QR-kode: 

På nettsiden kan du enkelt 
melde deg på de arrangementene du ønsker å delta på. Du kan melde deg på 
fere arrangement, melde deg av arrangement eller bestlle fere billetter tl 
samme arrangement om du ønsker det.

Etter påmelding vil du motta en sms med bekreftelse på at du er påmeldt.
Du betaler for billettene når du ankommer arrangementet. På noen utvalgte 
arrangement betaler man via faktura i etterkant. Disse arrangementene er 
spesifisert i katalogen.

Påmelding til arrangement 

i denne katalogen starter 

Onsdag 14.desember  
kl. 09:00
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Velkommen til en vår full av kulturopplevelser!
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JANUAR

KAMPEN OM NARVIK

April 1940: Den gryende krigen i Europa virker 
fjern for nordmennene, men verdens øyne 
er allerede rettet mot Narvik, som skiper ut 
jernmalmen Hitler er avhengig av for å holde 
det tyske krigsmaskineriet i gang. Natt tl 9. april 
krenkes Norges nøytralitet og tyske soldater går 
i land. Bykommandanten overgir Narvik uten 
kamp, men ikke alle er villige tl å legge ned 
våpnene. Et kompani på 200 norske soldater 
bløffer seg ut av byen og tar opp kampen. 
Blant soldatene finner vi den unge korporalen 
Gunnar Tofte, som får sin ilddåp i kamp mot de 

profesjonelle, tyske alpejegerne i fjellene. I Narvik blir Royal Hotell, hvor hans 
kone Ingrid Tofte jobber som stuepike og tolk, tyskernes nye hovedkvarter. 
Fra skyttergraven er det enkelt å vite hvem som er venn og hvem som er 
fiende, men fra den sivile siden er bildet mer komplisert.

Å SYKLE TIL INDIA - GALSKAP MED MENING

Kjetil Utne (67) syklet fra Trondheim tl India i 2018 for å skape 
oppmerksomhet om barns rettigheter og for å samle inn penger tl et 
barnehjem i India. Utfordringene underveis var mange, men etter nesten 
fem måneder og mer enn 10 000 kilometer, kom han frem tl Bangalore. I 
bildekåseriet forteller han om turen og møtene med mennesker underveis.

ARNE EKELAND - Malerier og tegninger

Endelig blir det igjen 
anledning tl å oppleve 
Ekelands kunst i 
Trondheim. 38 år etter 
forrige utstlling vises 
et utvalg malerier 
og tegninger skapt i 
perioden fra 1936 tl 
hans død i 1994. Flere av 
verkene har aldri tdligere 
vært vist.

Som gammel kommunist var Ekeland kontroversiell og ble avskrevet av 
mange i sin samtd. Vil hans visjonære syn på mennesket og kunsten utfordre 
oss også i dag? K-U-K tar pulsen på Ekeland ved å sette ham i sammenheng 
med dagens unge kunstscene.

Tid og sted:
Onsdag 11. januar kl. 13.00,  
Prinsen kino, sal 6
Pris:
120,- inkl. kaffe 
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. Billetter betales på 
Prinsen ved oppmøte.
Frist for avbestlling: 4. januar

LYDEN AV SIMON & GARFUNKEL

Siden debuten i 1964 har den vakre og melankolske musikken og poesien tl 
Simon & Garfunkel gitt farge tl menneskers liv. Musikerne Erik Damberg og 
Sondre Stordalen har plukket fram noen av de mest kjente låtene og satt 
dem sammen tl en fott konsertopplevelse. Det blir gjenhør med favoritter 
som The Sound of Silence, Mrs. Robinson, The Boxer, Bridge Over Troubled 
Water og Scarborough Fair.

Tid og sted:
Onsdag 18. januar kl. 14.00,  
Havet, Strandveien 104
Pris:
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 11. januar

JANUAR

Tid og sted:  
Torsdag 19. januar kl. 12.00,  
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 12. januar

Tid og sted: 
Fredag 20. januar kl. 13.00,  
Kjøpmannsgata Ung Kunst
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 13. januar
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FRANSKE VISER  
- med Carsten Tourrenc, Sunniva Hovde og Rosha Vole

Jacques Brel, George Brassens, Edith Piaf og mange andre sangere brakte 
Paris´ himmel og mørke bakgater ut i verden. Nå tar Carsten Tourrenc (gitar 
og sang), Sunniva Hovde (trekkspill og sang) og Rosha Vole (bass og gitar) 
med seg de kjente gamle franske visefavorittene på turné rundt i Trondheim.

Carsten vokste opp 
med franske viser på 
innerlomma, Sunniva med 
trekkspillets franske og 
italienske klassikere, og 
Rosha har med seg en lang 
jazz- og visetradisjon fra 
hjemlandet Malawi. Dette 
gjør dem godt rustet for å 
puste liv i de gamle visene 
igjen.

Tid og sted:
Tirsdag 24. januar kl. 11.00,  
Kvilhaugen gård
Tirsdag 24. januar kl. 14.00,  
Bakklandet Menighets 
Omsorgssenter
Onsdag 25. januar kl. 11.00, 
Havstein HVS
Onsdag 25. januar kl. 14.00,  
Tiller HVS
Torsdag 26. januar kl. 11.00,  
Persaunet HVS
Torsdag 26. januar kl. 14.00,  
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding
Frist for avbestlling: 17. januar

LEK MED STRENGER - Kulturtirsdag i Hornemansgården 

Erik Skanke Høsøien og 
Jørgen Skogmo presenterer 
strengeinstrumenter fra 1500- og 
1600-tallet. De trekker paralleller 
tl historier fra slottene i Europa 
hvor dronning Elisabeth I danset 
tl lutt-akkompagnement hver 
morgen og Solkongen ansatte 
sin personlige gitarspiller i 
Versailles - en levende walkman. 
Instrumentene Jørgen og Erik 
trakterer heter renessanse-lutt, 
teorbe og barokkgitar. 

Dette er en lavmælt og stemningsfull konsert som vekker følelser gjennom 
instrumentenes særegne klang.

Tid og sted: 
Tirsdag 31. januar kl. 18.00,  
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 24. januar

ALLSANG PÅ ROCKHEIM 

Syng med på 
populærmusikkens mest 
kjente låter fra de siste 
70 år!

Rockheims eget husband 
spiller opp, og tekstene 
på dine favorittsanger 
vil være godt synlige på 
storskjerm.

Tid og sted: 
Onsdag 1. februar kl. 13.00
Onsdag 1. mars kl. 13.00
Onsdag 12. april kl. 13.00
Onsdag 10. mai kl. 13.00
Onsdag 7. juni kl. 13.00
Pris: 
130,-. Billetten gir også fri inngang 
tl Rockheims utstllinger.
Påmelding: 
Informasjon og billettsalg via  
www.rockheim.no, eller i butkken 
på Rockheim.
Påmelding fra helse- og 
velferdssentre kan sendes tl  
christn.hoff@mist.no
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FOREDRAG MED KRIMFORFATTER HANNE GELLEIN  
- Moholt bibliotek
 

Hanne Gellein ga ut Døden skal du lide 
i august 2022. Det er en karakterdrevet 
psykologisk krim inspirert av virkeligheten. 
Arnfinn Nesset-saken rystet hele Norge 
på 80-tallet. Ingen har kommet tl bunns 
i hvorfor sykepleieren tok livet av sine 
pasienter, og Arnfinn Nesset er fortsatt en 
gåte. Hanne Gellein kommer tl Moholt 
bibliotek for å snakke om bakgrunnen for 
boken og hvordan hun arbeidet med å gjøre 
om et enormt materiale tl en skjønnlitterær 
krimroman.

Tid og sted: 
Torsdag 2. februar kl. 12.00, Moholt 
bibliotek, 2. etg. Moholt Allmenning 
1
Pris: 
120,- inkl. enkel servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 26. januar

THE ANDREWS SISTERS  
- Kulturtirsdag i Hornemansgården 

Med sanger som Jingle Bells sammen med Bing Crosby, Rum and Coca Cola, 
og Ferryboat Serenade hadde Andrew Sisters fere hits enn selveste Elvis 
Presley og The Beatles, og var verdens mest populære og mestselgende 
vokalgruppe på 30- og 40-tallet. Det mange ikke vet, er at deres mor Olga 
var født i Selbu.

Vokalistene Siri Bones, Wanja Løvø og Ingrid Borseth fra Stjørdal og Selbu 
sørger for at The Andrews Sisters gjenoppstår i ny drakt. Trioen tar tak i 
de populære sangene som gikk verden rundt, og de leverer et autentsk 
show som har gått sin seiersgang både på fere fystasjoner og på den store 
høstfesten i Minot, North Dakota.

Her får vi levert både store vokalprestasjoner og fengende hitlåter.

Tid og sted: 
Tirsdag 7. februar kl. 18.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 31. januar 

BLI KJENT MED BEETHOVEN - Kulturkafé på Risvollan
 

Lina Furuseth gir oss et uhøytdelig og underholdende musikkforedrag om 
mannen bak kjente verker som Måneskinnssonaten og Skjebnesymfonien, 
og vi får et innblikk i Beethovens liv og musikk gjennom historier, anekdoter 
og utdrag på pianoet.

Lina Furuseth er utdannet klassisk pianist 
og er en storartet formidler med glimt i 
øyet.

Tid og sted: 
Tirsdag 7. februar  kl. 12.30 - 14.30, 
Risvollan borettslags servicebygg,   
Asbjørn Øverås veg 1.
Grats parkering på parkeringstak på 
motsatt side av Risvollvegen.
Pris: 
120,- inkl. enkel servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 28. januar
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ANNA BERENTINA RØE - Musikk fra Hellas  

Anna Berentina Røe er en trøndersk-gresk vokalist og skuespiller 
oppvokst med gresk folkemusikk. Med seg har hun to av de beste 
musikerne Trondheim har å by på. Jovan Pavlovic på akkordeon er både 
spellemannsprisvinner og tdligere bykunstner i Trondheim. Tor Haugerud på 
perkusjon er en av byens mest aktve trommeslagere innenfor både musikk, 
teater og performance. Sammen presenterer de tradisjonsmusikk fra Hellas 
i et landskap av jazz, improvisasjon og med grener tl balkansk og arabisk 
musikk, en hyllest tl Annas røtter. Du kan forvente deg en stemningsfull 
konsert med både ballader og dansbare rytmer.

“THE FUTURE IS _____.” - Trondheim Kunstmuseum

I år er det femti år siden straffelovens forbud mot seksuelle handlinger 
mellom menn ble opphevet. Denne utstillingen er Trondheim Kunstmuseums 
markering av Skeivt kulturår.

I arbeidet med “The Future is _____.” har de sett tilbake til 70-tallet og 
latt seg fascinere av fremtidsvisjonene til science fiction-sjangeren og 
hippiebevegelsen. I denne utstillingen stilles spørsmålet om hvor vi er femti 
år frem i tid.

Gjennom lek og sanseopplevelser inviterer utstillingen oss til å være åpne og 
nysgjerrige. Kan vi leke oss til bedre verden?

"Dette er en utstilling vi aldri kommer til å glemme», konkluderte mine 13 år 
gamle døtre etter opplevelsen. Og det må jeg virkelig si meg enig i.”
- Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke, NRK, 27.09.2022

Tid og sted:
Onsdag 8. februar kl. 13.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 1. februar

Tid og sted:
Tirsdag 14. februar kl. 12.00, 
Trondheim kunstmuseum
Pris: 
150,- inkl. enkel servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 7. februar

BROSCHANS - Kulturkafé Saupstad og Kattem

Strø potetmel på gulvet og ta danseskoene på. Nå skal det danses!
Vi har gleden av å presentere to av Midt-Norges mest rutinerte 
dansemusikere. 

Broschans med Tore Pedersen og Per 
Morten Forfot har sjarmert og underholdt 
danseglade publikummere i flere tiår.

Her vil vi få presentert melodier fra 1940 
og frem til vår tid. Vi skal svinge oss til 
norske, svenske og amerikanske slagere 
som vil få det til å rykke i dansefoten.

Tid og sted:
Torsdag 9. februar kl. 11.30, 
Storstua Søbstad helsehus
Reier Søbstads veg 26
Avmeldingsfrist: 
2. februar

Tid og sted: 
Torsdag 9. mars kl. 13.00, Kattem 
helse- og velferdssenter/bydelskafé
Olava Skomakers veg 3
Avmeldingsfrist:  
2. mars
Pris: 120,- inkl. servering
Påmelding: Se side 2 i katalogen for 
informasjon om påmelding.
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HELLO, I'M JOHNNY CASH - Trøndelag Teater  

Johnny Cash – mannen i svart. Sangeren, gitaristen og låtskriveren fra 
Arkansas ga verden en nyskapende blanding av country, blues 

og gospel. Nå hedres han av Hallbjørn Rønning, skuespiller 
ved Trøndelag Teater gjennom fere tår, og musiker Ivar 

Gafseth, kjent fra den trønderske popgruppa Difference, 
Travellin’ Strawberries og The Julekalender. 

Johnny Cash sa selv i en av sine sanger at han gikk kledd 
i svart i solidaritet med de utstøtte i samfunnet, med de 

fattige, syke, ensomme og fengslede. I denne konsertfor-
estllingen tolker Hallbjørn Rønning og Ivar Gafseth sanger 

forbundet med Johnny Cash fra femttallet frem tl artstens 
siste innspillinger på nittitallet. Låtene fremføres med gitar, mandolin 

og munnspill og med tekster på originalspråket, amerikansk.

Tid og sted:
Onsdag 15. februar kl. 12.00,  
Theatercaféen 
Pris: 
250,- åpen kafé
Påmelding: 
Påmelding via Trøndelag Teater. 
Billettene bestlles og hentes i 
billettluka, tlf. 73 80 50 00. Henvis tl 
Den kulturelle spaserstokken.

Tid og sted:
Fredag 17. februar kl. 14.00,  
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 10. februar

BYEN SOM ALDRI BLE BYGGET  
- Foredrag med Henning Levold 

Trondheim kunne sett ganske annerledes ut. Hva med å fylle igjen kanalen 
ved jernbanestasjonen for å bygge en rutebilstasjon? Eller hva med Elgeseter 
bru i to etasjer med en vikingskipformet park midt i Nidelva? Gjennom 
historiens løp har mange ekstravagante forslag og idéer for byutviklingen blitt 
fremmet uten å nå fram. 

På 1800-tallet og inn i neste århundre skjedde det 
store endringer i byplanleggingen i Norge og i 
Trondheim. En snakker gjerne om at “moderne 
byplanlegging” fikk sitt gjennombrudd i 
Trondheim. Historiker Henning Levold 
tar oss med på en reise gjennom denne 
brytningstden og viser fram elleville forslag tl 
hvordan Trondheim kunne ha sett ut.

Tid og sted:
Tirsdag 21. februar kl. 11.00,  
Klæbu HVS
Tirsdag 21. februar kl. 14.00,  
Risvollan HVS
Onsdag 22. februar kl. 11.00,  
Bakklandet Menighets 
Omsorgssenter
Onsdag 22. februar kl. 14.00, 
Rosendal kafé
Torsdag 23. februar kl. 11.00, 
Hjorten HVS
Torsdag 23. februar kl. 14.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 14. februar

NEW ORLEANS STOMP!   
- med Torstein Kubban og Daniel Røssing 

Fest, skjenkeforbud, film og fremskritt kjennetegnet tåret da Charles 
Lindbergh føy over Atlanteren. Bli med tlbake tl 1920-tallet, da musikken 
svingte og det skulle danses Charleston!

Torstein Kubban og Daniel Trustrup Røssing kaller seg Hot Jazz Duo, og med 
livlig trompet, piano, sang og hitorier gjenskaper de gnisten og spontaniteten 
fra innspillingene med bl. a. Louis Armstrong, Jelly Roll Morton og Bix 
Beiderbecke. Vet du for eksempel hvorfor Armstrong ble kalt “Satchmo”?

Foto: Kari Sandnes
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Tid og sted: 
Fredag 24. februar kl. 17.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
350,- inkl. middag, dessert og kaffe
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 17. februar

SKREIAFTEN I HORNEMANSGÅRDEN

Hornemansgården inviterer tl en hyggelig skreiaften. Café Horneman 
serverer skrei med tradisjonelt tlbehør, lever og rogn - etterfulgt av dessert 
og kaffe. 

Det blir levende musikk og 
mulighet for en svingom på 
dansegulvet. 

Velkommen tl en festkveld i 
Hornemansgården!

RAGNHILD RISNES - Nærmijøtreff Strinda/Valentinlyst 

Ragnhild Risnes er en leken og produktv artst som lager låter i rundkjøringa 
hvor pop, jazz og viser møtes. Med hjerte for genuine møter mellom sal og 
scene, er Ragnhild en teatertrubadur som tdvis tramper takt med samtda, 
men like ofte går hun verden etter i sømmene. Fra det såre tl det rappkjefta 

- fra slengkommentarer tl filosofi, svartsyn 
og munterhet, synes det politske i det 
private, det lyse i det mørke og humor som 
botemiddel mot det meste. Ragnhild tar med 
gitaren og sine fineste låter - noen fengende, 
noen artge og kanskje noen rørende - for å 
skape en unik og akustsk stund.

Elevene ved restaurant og matfag står for 
fortreffelig matservering!

Tid og sted: 
Tirsdag 28. februar kl. 11.00,  
Strinda videregående skole
Pris: 
120,- inkl servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 21. februar

Tid og sted: 
Tirsdag 28. februar kl. 12.00,  
Hovedbiblioteket, Magistratsalen
Pris: 
200,- inkl. smaksprøver
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for 
informasjon om påmelding.
Frist for avbestlling: 21. 
februar

JIM-ANDRÉ STENE  
- Ville vekster som egner seg til unike matretter 

Jim-André Stene fra Trøndelag Sankeri viser oss hvordan vi kan bytte ut 
råvarer med sesongbaserte variasjoner. Her blir det mat fra skogen og 
marka, som vil stmulere våre smaksløker med herlig duft fra håndplukkede 
organiske råvarer. Dette blir en fantastsk leksjon i hvordan man tlbereder 
velsmakende og lett tlgjengelige produkter egnet tl både hverdagsmat 
og helgekos. Det blir mange smaksprøver, og en uforglemmelig mat- og 
sanseopplevelse du ikke vil gå glipp av.

Tid og sted: 
Onsdag 1. mars kl. 14.30,  
Hornemansgården, Festsalen.
Pris: 
200,- åpen bar
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 22. februar

DAG INGEBRIGTSEN - En akustisk hitparade  

Dag Ingebrigtsen har vært et midtpunkt i trøndersk musikkliv i over 35 år.
The Kids, Rosenborg, TNT, Korslaget på TV2, Trøndelag Teater, Landeveiens 
helter. Det er få som har en merittliste som Dag! Hans blendende karisma 
og suverene formidlingsevne garanterer underholdning, innlevelse, nerve og 
sterk tlstedeværelse. 

Med seg på scenen har han 
Jeanette Paulsen på vokal. 
Vi starter kvelden tdlig 
med åpen bar, god musikk, 
allsang og underholdende 
historier fra artstens lange 
og innholdsrike karriere.
Her blir det høy allsangfaktor, 
bred beinføring og enda 
bredere smil!
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MARSMARS

Tid og sted:
Tirsdag 7. mars kl. 18.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris:
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 28. februar

Tid: 
Tirsdag 7. mars kl.  kl. 12.30 - 14.30, 
Risvollan borettslags servicebygg, 
Asbjørn Øverås veg 1.
Grats parkering på parkeringstak på 
motsatt side av Risvollvegen.
Pris:
120,- inkl. enkel servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 28. februar

SANGER FRA HAVET MED FRODE JEKTVIK   
- Kulturkafé på Risvollan

Sanger og gitarist Frode Jektvik kommer 
fra Hitra og har dermed en god dose 
saltvann i blodet. I sin forestlling Sanger 
fra havet byr han på kjente norske og 
svenske sjømannssanger og en god dose 
friske, britske sea shantes. Skip o’hoi!

KLASSISK HUSKONSERT    
- Kulturtirsdag i Hornemansgården  

Det var gjennom huskonsertene ved århundreskiftet 1800-1900 at 
borgerskapet fikk nyte og oppdage ny, vakker musikk, og ikke i de store 
konserthusene. Rannveig Ryeng (fiolin) og Håkon Magnar Skogstad (fygel) 
vil presentere et utvalg av klassiske mesterverk for fiolin og klaver. Det blir 
historier om stykkene og andre anekdoter fra den tden. Nå har du sjansen tl 
å oppleve musikken slik den ble presentert for det fintrønderske publikum i 
gamle dager.

Håkon Skogstad er en prisbelønt norsk pianist og komponist med utdannelse 
i klassisk piano. Han vant Spellemannprisen i 2022. Rannveig Ryeng er 
fiolinist fra Trondheim. Hun har sin utøvende utdannelse fra Norges 
Musikkhøgskole i Oslo.

VERNISSAGE & OMVISNING I GALLERI  
DROPSFABRIKKEN - Gamle Erbes dropsfabrikk  

Galleri Dropsfabrikken 
åpnet våren 2018 
i Erbes gamle 
fabrikklokale i Ila. Fra 
1898 og frem tl Erbes 
drops- og kjeksfabrikk 
ble fusjonert med 
Nidar Sjokoladefabrikk 
i 1970, ble det 
produsert godsaker 
under navnet 
Rødhette i disse 
lokalene.

I dag er fabrikken omgjort tl et kunstgalleri med fokus på norsk 
samtdskunst. Denne dagen inviterer vi tl en spennende omvisning hvor 
kunstnerisk leder Anniken Storhaug vil formidle utstllingene av Kjell Varvins 
skulpturer og Fredrick Arnøys malerier.

Tid: 
Onsdag 8. mars kl.  kl. 12.00, Galleri 
Dropsfabrikken, Ila
Pris:
Fri inngang. 
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 1. mars
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Tid og sted:
Tirsdag 14. mars kl. 11.00,  
Zion HVS
Tirsdag 14. mars kl. 14.00,  
Ilevollen HVS
Onsdag 15. mars kl. 11.00,  
Byneset HVS
Onsdag 15. mars kl. 14.00,  
Ila frivilligsentral  
Torsdag 16. mars kl. 11.00, 
Brundalen HVS
Torsdag 16. mars kl. 14.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling:  7. mars

EN HYLLEST TIL NANCY SINATRA OG LEE HAZLEWOOD   
- Siri Gjære, Andreas Elvenes og Truls Lorentzen 
 
Duettene tl Nancy & Lee er udødelige klassikere, og sanger som Summer 
Wine, Some Velvet Morning og Jackson vil mange huske fra NRK og Radio 
Luxembourg på 60-tallet. I denne konserten blir de levendegjort av Siri 
Gjære og Andreas Elvenes akkompagnert av Truls Lorentzen. Siri er en 
fremragende vokalist utdannet ved jazzlinja og er leder for vokalensemblet 
Trondheim Voices. Andreas er utdannet ved Musikkonservatoriet i 
Trondheim og kjent for sin fantastske basstemme som vi fikk høre på Cohen-
turnéen som han gjennomførte i fjor sammen med Truls, som er tdligere 
fylkesmusiker i Trøndelag.

SKAM DEG, MAYLISS!  
- Med Liv Hege Nylund
 
Skam deg, Mayliss! er en monolog etter romanen Sin ensamma kropp 
av den prisbelønte svenske forfatteren Elsie Johansson. Monologen er en 
usentmental, humoristsk og eksistensiell skildring av et kvinneliv.

Gjennom stykket får vi kjennskap tl de valgene hun måtte ta for å overleve, 
men som også frarøvet henne det hun lengtet mest etter. Nå vil hun ikke 
lenger bare eksistere. Hun vil leve mer! 

Liv Hege Nylund startet som skuespiller og var med å bygge opp det som 
senere ble Turnéteatret i Trøndelag. Hun har virket både som dramatker og 

regissør og har i tllegg har vært teatersjef.

Velkommen på Kvinnedagen tl en humoristsk og rørende monolog 
om en enke som tl slutt åpner opp for livet.

MARSMARS

Tid: 
Onsdag 8. mars kl. 14.00, 
Theatercaféen
Pris:
250,- inkl. servering, Faktura sendes 
i etterkant
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 
1. mars

18 19



MARSMARS

20

JAZZ AIN’T NOTHING BUT SOUL   
- Multiplié dansefestival  
 
Velkommen tl en afro-karibisk danseopplevelse for hele sanseapparatet.
I “Jazz Ain't Nothing but Soul” utforskes tradisjonelle rytmer og melodi i et
symbiotsk samspill mellom dans og musikk. Resultatet oppleves best med
hele kroppen. I Tabanka Dance Ensembles forestlling “Jazz Ain't Nothing but 
Soul” kommer publikum tett på dansen og musikken, og tlskuerne kommer 
tl å kjenne rytmene fra trommene og dansernes føtter.

Presenteres i samarbeid med Dansenett Norge.

Tid og sted:
Søndag 19. mars kl. 20.00,  
Rosendal teater
Pris: 
150,- Åpen café
Påmelding: 
Billetter bestlles, betales og hentes 
ved Rosendal teater. Billetter e-post: 
arnesigurd@dansit.no eller via 
telefon 90 96 70 95.
Frist for bestlling av billetter: 3. mars

OPPGJØRET MED KRIGSFORBRYTEREN  
GERHARD FLESCH - Foredrag med Tor Busch

Gerhard Flesch var en av de mest effektve og skånselløse 
kommandørene i det tyske sikkerhetspolitet og opererte 
over hele Vestlandet og i store deler av Nord-Norge. 
Etter krigen ble han dømt tl døden for omfattende 
krigsforbrytelser. 

Tor Busch har studert både Gerhard Flesch, ofrene, 
etterforskningen og rettssaken og har stlt seg mange 

spørsmål om et viktg kapittel i norsk historie. Hvem var Gerhard Flesch? 
Hvordan kunne dette skje? Fikk han en rettferdig dom? Noen entydige 
svar finnes ikke, men oppgjøret med Flesch gir god innsikt i et system hvor 
sentrale etske normer var opphevet. Tor Busch er professor emeritus ved 
NTNU og har tdligere skrevet boken «Motstandskamp fra Trondheim». 

Tid og sted: 
Onsdag 22. mars kl. 14.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 15. mars

Tid: 
Tirsdag 21. mars kl. 12.00,  
Trøndelag Teater, Gamle Scene
Pris:
Kr. 270,- Åpen kafé
Påmelding:
Billettene bestlles og hentes i 
billettluka Trøndelag Teater,  
tlf. 73 80 50 00. 
Henvis tl Den kulturelle 
spaserstokken.

JUVIKFOLKE - AV OLAV DUUN   
- Trøndelag Teater
 
Ny dramatsering av verdenslitteratur. Som sin siste 
forestlling på Trøndelag Teater gjør skuespiller 
Hildegunn Eggen sin soloversjon av Juvikfolke. 

Hildegunn Eggen er en sterk og modig skuespiller ved Trøndelag Teater med 
et stort uttrykksregister, et sjeldent språkøre og en enorm tlstedeværelse. Få 
har gestaltet så mange intense og gjennomarbeidede karakterer som henne. 
Siden hun ble ansatt ved teatret i 1985 har hun briljert i forestllinger som 
Mutter Courage, An-Magritt og Brødrene Karamasov, for å nevne noen. Nå 
gyver hun løs på seksbindsverket Juvikfolke fortettet inn i én forestlling fylt 
med råskap og kullsvart humor.

PRYD OG NYTTE - Trøndelag senter for samtidskunst

I utstllingen Pryd og nytte tar 
Maia Birkeland og Monika 
Mørch utgangspunkt i 
erfaringer og kunnskap fra 
den gamle bondekulturen. De 
henter inspirasjon fra manuelt 
gårdsarbeid, sanking, årstder, 
hagearbeid, håndarbeid og 
kunnskapsoverføring mellom 
generasjoner.

Utstllingen byr på en opplevelse for alle sanser med veggtepper og 
broderi, verktøy og planter som er buntet, tørket og vakkert presentert som 
skulpturer. Gjennom lukter, farger og teksturer ønsker kunstnerne å gi oss 
nye perspektver på vår egen moderne livsstl.

Bli med på omvisning med kunsthistoriker Amalie Marie Selvik.

Tid og sted: 
Torsdag 23 mars kl. 13.00,  
Trøndelag senter for samtdskunst
Pris: 
Fri entré, ingen servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 16. mars

Foto: Bjørn Mortensen

Foto: Tale Hendnes
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MARS MARS

ELEVENE UNDERHOLDER  
- Nærmiljøtreff Strinda/Valentinlyst  

De ivrige og kreatve elevene ved Strinda videregående skole står for 
underholdningen på nærmiljøtreffet denne gangen.

Elevene ved restaurant og matfag står for fortreffelig matservering!

Tid og sted:
Tirsdag 28. mars kl. 11.00,  
Strinda videregående skole
Pris:
120,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 21. mars

Tid og sted:
Fredag 24. mars kl. 13.30,  
Tillerbyen frivilligsentral, 
Breidablikk, Anders Haarstads veg 2
Pris:
120,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling:  17. mars

Tid og sted: 
Onsdag 29. mars kl. 13.00, 
Hovedbiblioteket, Rådhussalen
Pris:
200,- 
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling:  22. mars

HANS OLAV LAHLUM - Det norske demokratiet 

Hans Olav Lahlum (f. 1973) er historiker og forfatter. I 2010 debuterte 
Lahlum som skjønnlitterær forfatter med en klassisk krimroman, 
Menneskefluene. Boken ble den første i en rekke populære bøker om det 
samme etterforskerparet K2 og Patricia. Bøkene hans er solgt tl fere land.

Han har gitt ut bøker om norsk og 
amerikansk politkk siden 2007. Blant 
de mest kjente er biografiene om 
Oscar Torp, Haakon Lie og Reiulf Steen. 
Lahlum er mye brukt som kommentator 
og debattant på grunn av sin dype 
innsikt i politsk historie, og han er også 
kjent som en formidler av rang. I dette 
foredraget vil han ta for seg historien tl 
det norske demokratet.

STIG NERGÅRD  
- Nærmiljøtreff på Breidablikk aktivitetshus 

Stig Nergård har gjennom 
en årrekke vært en av 
landets mest aktve artster. 
Stg tar med gitaren og byr 
på sanger med tlknytning tl 
alle landsdeler i Norge, og vi 
kan vi se frem tl en konsert 
med alt fra A-ha tl Åge 
Aleksandersen.

SPONTAN VINBAR - 5 retters lunsj

Spontan Vinbar ser frem tl å presentere sine nye lokaler i Fjordgata 1 hvor 
de får utfolde seg på 500 kvadratmeter som både vinbar og restaurant.

Her får publikum oppleve en meny på fem 
serveringer i restauranten og høre gründerne 

fortelle om sine perspektv rundt temaer 
knyttet tl forandring, råvarer og gleden 
ved å drive restaurant. Spontan Vinbar 
hatt gått fra å være en uformell vinbar 
tl å bli en ambisiøs restaurant på høyt 

kulinarisk nivå med et utsøkt vinsortment. 
Råvarer av høyeste kvalitet er Spontan 

Vinbars kjerneverdi.

Tid og sted: 
Torsdag 30. mars,kl. 14.00, 
Spontan Vinbar, Fjordgata 1
Pris:
600,- inkl. 5 retters lunsj. Drikke 
betales av hver enkelt. Faktura 
sendes i etterkant av arrangementet
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 23. mars

Foto: Agnete Brun

Foto: Even Blomsnes Solheim

22 23



MARS APRIL

Tid og sted:
Fredag 31. mars kl. 12.00,  
Byscenen
Pris:
150,- + avgift
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 24. mars
Billetter betales på Byscenen ved 
oppmøte. Henvis tl Den kulturelle 
spaserstokken.

PÅSKEREBUS MED VIGGO VALLE  
- Luftforsvarets musikkorps 

Det blir garantert påskestemning når Luftforsvarets musikkorps 
setter opp sin sagnomsuste påskerebus med trim for både 
lattermuskler og hjerneceller på Byscenen. Denne gangen har 
de med seg påskelabyrintsjef Viggo Valle som quizmaster. 
I tllegg tl musikalske påskenøtter og oppgaveløsning, vil 
publikum bli kjent med et knippe av morgendagens nye 
dirigenter. Arrangementet er et samarbeid med dirigentstudiet 
ved Universitetet i Stavanger under ledelse av Bjarte Engeset.

Tid og Sted: 
Tirsdag 11. april. kl. 11.00,  
Risvollan borettslags servicebygg
Tirsdag 11 april. kl. 14.00,  
Søbstad helsehus
Onsdag 12. april kl. 11.00, 
Valentnlyst HVS
Onsdag 12. april kl. 14.00,  
Klæbu frivilligsentral, Klæbu rådhus
Torsdag 13. april kl. 11.00, 
Trondhjems Hospital
Torsdag 13. april kl. 14.00, 
Charlottenlund HVS
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 5. april

KÅBBÅIMUSIKKEN  
- Frode Haarstad gjør Jim Reeves og Hank Williams 

Den humoristske og rotekte artsten Frode Haarstad tar oss med gjennom 
countrymusikkens mektge sangbok med sanger som omhandler hardt 
arbeid, sorger, gleder og andre aspekter livet har å by på. Sangene fremføres 
slik de ble skrevet, med kassegitar og sang. Frode Haarstad har turnert i 
Norge i mange år og gledet både publikum og presse med sin sjarm og 
stemmeprakt. Han har en unik evne tl å leve seg inn i countrymusikkens 
historier, og vi kan forvente en autentsk «kåbbåi»-konsert med 
utgangspunkt i to av countrymusikkens store navn: Jim Reeves og Hank 
Williams.
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Tid og Sted: 
Fredag 14. april kl. 12.00,  
Clarion Hotell Brattøra. Dørene 
åpnes kl. 11.00
Pris: 
Fri entré, servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling:  7. april

SENIORBLUES - NIDAROS BLUESFESTIVAL 

Fobo Jug Band er et av de herligste countryblues- og ragtmebandene vi 
noen gang har opplevd. Deres musikalitet, humor og spilleglede er rett og 
slett slående. Med piano, 
akustsk gitar, vaskebrett, 
kazoo og munnspill 
serverer bandet fotte 
låter og små historier 
fra gamle dager. Fobo 
Jug Band tar med seg 
footstomping, delta-blues 
og ragtme fra Londons 
mange scener tl Nidaros 
for å presentere den for 
byens seniorer.

APRIL

MITT STILLE LAND - Omvisning på Rockheim 

Etter nedstengningen av landet i 2020 måtte 
folk holde seg hjemme, la være å møtes og 
unngå stedene de vanligvis søkte tl. Mange 
brukte musikk for å holde motet oppe, men 
likevel var musikk-, utelivs- og konsertbransjen 
blant de som ble hardest rammet under 
pandemien. Hva var det egentlig vi mistet?

I utstllingen Mitt stille land inviterer Rockheim tl å refektere rundt og 
kjenne på hva en konsertopplevelse består av, og hvilken betydning slike 
musikalske møter kan ha – både for den enkelte og for oss som samfunn. 

Bli med en av museets omvisere og utforsk en unik, fysisk og sanselig 
utstlling om det som blir borte når en konsert blir avlyst.

Tid og sted:
Onsdag 19. april kl. 12.00,  
Rockheim
Pris:
130,-
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling:  12. april

Tid og sted: 
Torsdag 20. april kl. 14.00,  
Gubalari, K.U.K 
Pris:
349,- inkl.  3-retters lunsj. Drikke 
kjøpes av hver enkelt. Faktura 
sendes ut etter arrangementet
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 13. april

GUBALARI - 3-retters lunsj 

Gubalari! Kraftuttrykket ble introdusert av Ingrid Espelid Hovig, en 
foregangskvinne på mattrender. På Gubalari restaurant kommer vi ikke tl 
å jukse, men vi kommer 
nok tl å trolle litt når vi 
henter inspirasjon fra 
over 300 episoder av 
fjernsynskjøkkenet. Vi skal 
hente det beste ut av de 
siste 5 tårene, og serverer 
en 3-retter med sesongens 
råvarer akkompagnert 
av kjøkkensjef Lars 
Laurentius Paulsens 
røverhistorier.

DJANGOPREKARIATET  
- En hyllest til den franske strengejazzen 

Djangoprekariatet hyller den franske strengejazzen fra 30- og 40-tallet 
gjennom et stlriktg, dampende og svingende repertoar som tar deg tlbake 
tl krokete bakgater og røykfylte kaféer i Paris. Kvartetten, med sin autentske 
string-swingbesetning bestående av to gitarer, fele og kontrabass vil lose deg 
gjennom Django Reinhardts arv og gi deg en konsertopplevelse du sent vil 
glemme!

Gaute Skrove spiller fele, 
David Andersson spiller 
kontrabass, Emil Holden 
Hoem og Ola Erlien 
trakterer gitarer. Erlien er 
også gitarist i Hot Club de 
Norvège.

Tid og sted:
Onsdag 26. april kl. 18.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 19. april
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Tid og sted:
Onsdag 3. mai kl. 13.00,  
Trondheim folkemuseum 
Sverresborg
Pris:
180,- inkl. enkel servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 26. april

FRÅ NORDAL TIL SELJEMARK   
- Kulturtirsdag i Hornemansgården  

“Frå Nordal tl Seljemark” er inspirert 
av utøvernes oppvekst ved havet 
i nord og vest. Artstene serverer 
en stemningsfull, varm og lystg 
konsert. Her får vi tostemt sang, 
gode historier og låter fra både 
inn- og utland akkompagnert av 
piano og gitar. Mildrid Seljemark 
er komponist og vokalist og har gitt 
ut fere album de siste årene med 
sanger som ofte blir spilt på radio. 
Ganges Nordal har turnèrt med 
Rikskonsertene i 18 år og gjort over 
2200 skolekonserter siden 1996 
og er aktuell med sin andre solo-
utgivelse.

Tid og sted:
Tirsdag 2. mai kl. 18.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris:
200,- inkl. servering
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding
Frist for avbestlling: 25. april

MAI MAI

EDVARDSEN OG SØNN  
- Kulturkafé på Risvollan

Narvikguttene Kjartan Edvardsen og Markus Wisth Edvardsen gjester 
Kulturkaféen med sin herlige blanding av blues, ragtme, viser og nordnorsk 
humor. Garantert god stemning!

Tid og sted: 
Tirsdag 2. mai kl. 12.30 - 14.30, 
Risvollan borettslags servicebygg,   
Asbjørn Øverås veg 1.
Grats parkering på parkeringstak på 
motsatt side av Risvollvegen.
Pris: 
120,- inkl. enkel servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. 
Frist for avbestlling: 25.april

Tid og sted: 
Torsdag 4. mai kl. 11.30, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris:
200,- inkl. smaksrik buffet med 
eksotsk mat fra Midtøsten
Påmelding:
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 27. april

HUSMANNSKOST  
- Sannheten om et misforstått begrep 

Begrepet "husmannskost" 
er en norsk misforståelse. 
Kjøttkaker i brun saus var 
bøndenes festmat som 
husmennene kun fikk servert 
da de var på gjestebud 
hos selveste bonden. Til 
hverdags spiste husmenn 
sild, graut og poteter. Bli 
med historiker, formidler og 
konservator Terje Bratberg 
på en mathistorisk reise i td.

ODD KARSTEN TVEIT  
- Israel og Palestina: Finnes det en løsning på den  
blodige konflikten?

Odd Karsten Tveit er kjent gjennom mange år 
som NRK korrespondent i Midtøsten, for sitt 
brennende engasjement og sin kunnskap om 
konfikten mellom Israel og Palestna.

Han er en av Norges fremste 
utenriksreportere, en prisbelønt 
dokumentarfilmskaper og mottaker av 
Brageprisen innen faglitteratur. Tveit 
har skrevet fere bøker om dagens 
tema. I samtale med Torstein Holen vil 
Odd Karsten Tveit belyse konfikten 
mellom Israel og Palestna fra fere 
perspektv.
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Tid og sted:
Torsdag 11. mai kl. 19.30, Byscenen
Pris: 
150,- + avgift
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding. Billetter betales på 
Byscenen ved oppmøte.
Frist for avbestlling: 4. mai

KLANGEN AV NORGE - Luftforsvarets musikkorps

Velkommen tl tradisjonell feiring av 
våren og mai-dagene med norsk musikk. 

Mange synes lyden av korps er selve 
klangen av Norge, eller ”tonen av gull 
og frihet” som Agnar Mykle skriver 
det i Lasso rundt fru Luna. Med 
denne konserten tjuvstarter korpset 
nasjonalfeiringen med blankpussede 
instrumenter og blåsere fra øverste 
divisjon!

Dirigent er Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder i Forsvarets musikk.

Tid og sted: 
Fredag 12. mai kl. 16.00,  
Lokal Scene, Dronningens gate 12
Pris:
200,-
Påmelding:
QR kode tl arrangementet:

https://jazzfest.hoopla.no/sales/
event/2218944042?promo=spaserstokken

MARIT SANDVIK & NOVA ONDA  
- Trondheim Jazzfestival 

Selv om det er langt fra Nord-Norge tl Rio de Janeiro, har bandet Marit 
Sandvik & Nova Onda omfavnet den brasilianske musikktradisjonen og gjort 
den tl sin egen. Siden 2013 har seks musikere utviklet et lydbilde basert på 
både jazz og brasiliansk populærmusikk. 
Utsøkte melodier, fotte rytmer og 
spennende harmonikk skaper en 
uimotståelig brasiliansk musikkmiks 
som appellerer både emosjonelt og 
intellektuelt. En ny ånd - nova onda.

Marit Sandvik - vokal, Øystein Norvoll 
- gitar, Ola Asdahl Rokkones - saxofon, 
Eirik Fjelde - Tangentnstrumenter, 
Morten Steene - bass og Simen Iversen 
Vangen - trommer og perkusjon.

ELVIS’ MUSIKALSKE ARV  

Karsten Skarphol og Geir Engen Hansen tar for seg Elvis Presleys musikalske 
skatt i denne samlingen av sanger og historier om legenden Elvis. 

Karsten og Geir spiller vanligvis i Nidaros Blueskompani. Med lang erfaring 
fra revyscenen leverer de en konsert spekket med vittige poenger, kjappe 
replikker og saftige blødmer med glimt i øyet. 

Vi garanterer en morsom og velspilt vandring gjennom Kongens musikalske 
arv!Tid og sted:

Tirsdag 9. mai kl. 11.00,  
Kattem HVS
Tirsdag 9. mai kl. 14.00,  
Tempe HVS
Onsdag 10. mai kl. 11.00,  
Munkvoll HVS
Onsdag 10. mai kl. 14.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Torsdag 11. mai kl. 11.00, 
Bakklandet Menighets 
Omsorgssenter
Torsdag 11. mai kl. 14.00,  
Flipper, Grilstad Marina
Pris: 
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 2. mai
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KLANGEN AV HOEM  - Jazzfest

Både publikum og anmeldere var stormende begeistret etter å ha opplevd 
Ine Hoem (vokal) og Erlend Skomsvoll (kapellmester) sin hyllest tl Edvard 
Hoem på Moldejazz. Klangen av Hoem speiler Edvard Hoems lange 
forfatterskap i samarbeid med ulike komponister. Disse melodiene er nå 
arrangert på nytt av Erlend Skomsvoll. Skomsvoll har i samarbeid med Ine 
Hoem plukket ut de fineste sangene med melodier av Henning Sommerro, 
Håkon Berge, Kurt Weill og Jo Skaansar. Fremført av et orkester bestående 
av t av Norges mest melodiske og innovatve jazzmusikere får vi jazz i møte 
med viser møter salme møter improvisasjon, toppet med den nydelige 
strykekvartetten Oslo Strings!

Tid og sted:
Søndag 14. mai kl. 16.00, Byscenen 
Pris:
350,-
Påmelding:
QR kode tl arrangementet:

https://jazzfest.hoopla.no/sales/
event/3570606379?promo=spaserstokken

Tid og sted:
Torsdag 25. mai kl. 11.00, 
Idrettshallen Sjetnemarka
Pris:
120,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 18. mai

ELLIES SONGBOOK - Kulturkafé Sjetnemarka

Ellen Klemp og Bjørn 
Skjetneli spiller sanger fra 
sitt rikholdige repertoar. 
Her får vi høre både 
country, roots, ballader, 
pop og blues. Ellen og 
Bjørn er drevne musikere 
med lang fartstd i ulike 
band og spiller sammen 
i gruppa Hummingbirds. 
Velkommen tl et dykk i 
Ellie’s Songbook!

JUGENDBYEN TRONDHEIM - Byvandring med Eirik Lien 

En vandring i jugendbyen Trondheim. 
Jugendstlen satte preg på norsk 
arkitektur fra 1900 og et drøyt 
tår framover. I denne perioden 
omfattet stlen alt fra utsmykning 
av bygningsfasader tl klær, kunst 
og bruksgjenstander. Forfatter Eirik 
Lien, som står bak boken Jugendbyen 
Trondheim, tar oss med på en 
vandring gjennom byen. Vi starter 
på gamle Kalvskinnet skole, gjør 
en stopp halvveis for servering i 
Hornemannsgården, før vi fortsetter 
videre gjennom Midtbyen.

Tid og sted:
Torsdag 1. juni kl. 11.00, oppmøte 
Birralee skole (Bispegata 9C)
Pris:
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 25. mai
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Tid og sted: 
Onsdag 7. juni kl. 15.00, 
Hornemansgården, Festsalen
Pris:
595,- inkludert 5 typer vin og 
småmat. Faktura sendes i etterkant 
av arrangementet
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 31. mai

Tid og sted:
Fredag 9. juni kl. 13.00,  
Ringve musikkmuseum
Pris: 
300,- inkl. snacks og et glass bobler. 
Faktura sendes ut i etterkant av
arrangementet
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 2. juni

PROGRAMSLIPP MED SOMMERSTEMNING 

Velkommen tl sommerkonsert og lansering av Den kulturelle spaserstokken 
sitt høstprogram for 2023!

Vår alles kjære Tore Strømøy loser oss gjennom noen av høydepunktene i 
Seniorkulturs program for høsten 2023, og forteller om sitt innholdsrike liv 
og virke som “journalist på sporet”.

Vi får servert noen musikalske perler 
med Luftforsvarets musikkorps fra deres 
ferske vårturné, Ove Bjørkens Orkester 
presenterer Asmund Bjørkens arv og 
Peer Taraldsen presenterer urtoner  
med strengeinstrumentet Worldstck.  
Vi tar imot forhåndspåmelding tl 
høstens program.

Møt opp i finstasen sammen med oss i 
Seniorkultur. Det blir bobler i glasset og 
sprudlende sommerstemning!

VINSMAKING MED  
CALLE FEGTH 

Calle Fegth er kjent som en av 
gründerne av restaurant Credo, 
han er en Riesling-kjenner i 
verdensklasse; i Tyskland er han 
høyt respektert og går under 
navnet «Riesling – König Calle». 
Vinskaperen setter søkelyset 
på sine kjente Riesling viner 
fra Rheingau i Tyskland. Er du 
interessert i vin og ønsker å lære 
mer, spesielt om tysk Riesling, er dette 
arrangementet du bør få med deg. Nå har 
du sjansen tl å få en inspirerende og lærerik 
vinsmaking med en av de aller beste.
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Tid og sted:
Tirsdag 13. juni kl. 12.00,  
Ferstad Gård
Pris:
200,- inkl. servering
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 6. Juni

FERSTAD GÅRD OG RIIS-SAMLINGEN 

I vår runde med besøk på byens lystgårder, 
har vi denne gangen kommet tl Ferstad 
Gård. Ferstad Gård er en av byens fotteste 
historiske gårder. Gården med tlhørende 
kunstgalleri tlhører i dag Frithjof Riis. 
Riis arvet i sin td en av norges viktgste 
kunstsamlinger og inneholder verker 
av blant annet Chagall, Miro og Dali. 
Samlingen er ikke utstlt, men kurator 
Rikke Solem vil fortelle historien bak 
samlingen. Deretter blir det omvisning i 
gårdsbygningene av Torstein Holen.

Tid og sted:
Tirsdag 20. juni. Avreise kl. 10.00 fra 
busslomme i Erling Skakkes gate,
bak Trøndelag Teater. Beregnet 
ankomst Trondheim ca. kl. 16.00
Pris: 
750,- Faktura sendes ut i etterkant 
av arrangementet
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 13. juni
*Arrangementet er dessverre ikke 
tilrettelagt for bevegelseshemmede

OPERA OG HELSTEKT GRIS PÅ  
STEINVIKHOLMEN SLOTT  

Denne innholdsrike dagen tar vi buss tl den 
historiske slottsfestningen på Steinvikholmen. 
Fortdsminneforeningen gir oss et historisk  
foredrag om Steinviksholmen.

Steinvikholm slott ble oppført av Olav 
Engelbrektsson, den siste katolske erkebiskopen 
i  Nidaros. Slottet var den sterkeste befestningen i landet og er det største 
byggverket oppført i Norge under middelalderen. Opera Trøndelag med Lars 
Eggen i spissen vil presentere et utdrag av operaen Olav Engelbrektsson. 
Den er basert på den stormannsgale biskopen som besøkte paven i Roma og 
etterpå fikk festningen bygd etter Leonardo Da Vincis tegninger.

Operaen ble første gang satt opp i 1993 som musikkdramaet Lucie. Libretto 
er skrevet av Edvard Hoem og musikken er ved Henning Sommerro. 
Etter forestllingen byr vi på en gastronomisk opplevelse av de sjeldne: 
Helstekt gris over åpen famme på autentsk middelaldervis.

JUNI

BENNY BORG - Benny presenterer Benny 

Etter over 40 år som artst i Norge øser Benny Borg gladelig ut et knippe 
låter som har blitt klassikere i norsk populærmusikks historie. I upretensiøs 
trubadurstl byr han opp tl allsang med perler fra sitt folkekjære repertoar. 
Blant hans største suksesser er Balladen om Morgan Kane, En spennende 
dag for Josefine og Den store dagen, som alle gjorde det skarpt på både VG-
lista og Norsktoppen.

I løpet av sin lange karriere har han blant annet samarbeidet med Grethe 
Kausland og Dizzie Tunes. Det var i sistnevntes revyer at Borg gjorde sin 
klassiske imitasjon av Elvis Presley, som senere har gått sin seiersgang 
gjennom 3000 forestllinger.

Gjennom årene har han turnert i hele Norge med stor suksess, blant annet 
med soloforestllingen Balladen om Cornelis Vreeswijk.

Tid og sted:
Onsdag 21. juni kl. 13.00, 
Hovedbiblioteket, Rådhussalen
Pris:
200,-
Påmelding: 
Se side 2 i katalogen for informasjon 
om påmelding.
Frist for avbestlling: 14. juni
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PRAKTISK INFORMASJON
om billettbestilling, betaling og tilgjengelighet
 
BILLETTBESTILLING OG AVBESTILLING
Du finner informasjon om påmelding under hvert enkelt arrangement i 
katalogen. Informasjon om de ulike måtene du kan melde deg på står også 
beskrevet på side 2 i denne katalogen.

Avbestllingsfrist er én uke før arrangement om ikke annet er oppgitt. 
Avbestlling må skje innen fristen. Ved avbestilling etter fristen, eller 
manglende oppmøte til arrangement, vil det bli sendt faktura på beløpet i sin 
helhet.

VENTELISTE
Det er begrenset antall plasser og stor pågang på mange av våre 
arrangement. Du kan sette deg på venteliste dersom det er fullt. Om det blir 
ledige plasser vil du bli kontaktet av oss inntl dagen før arrangementet. 

AVLYSNING AV ARRANGEMENT
Dersom det er færre enn 10 deltakere kan arrangementet bli avlyst. De som 
er påmeldt vil få beskjed om eventuell avlysning på telefon eller sms. Vi 
vil også legge ut informasjon om endringer og oppdatert program på Den 
kulturelle spaserstokkens Facebookside og i kommunens lørdagsannonse i 
Adresseavisen.

BETALING
Om ikke annet er oppgitt vil billettsalg finne sted ved inngang tl det enkelte 
arrangement. Vi oppfordrer tl å benytte kort eller VIPPS 13 64 83 ved 
betaling, men det er også mulig å betale kontant.

Enkelte arrangement betales med faktura, dette er oppgitt under 
arrangementene det gjelder. Faktura sendes ut i etterkant av arrangementet.

HVA INKLUDERER BILLETTEN
Hva som er inkludert i billetten varierer og er oppgitt under hvert enkelt arrangement

LEDSAGERBEVIS, TILGJENGELIGHET OG TRANSPORT
Ledsagerbevis godtas på alle våre arrangement og må fremvises ved kjøp av 
ledsagerbillett. Ledsagere deltar grats, men må betale for servering om det ønskes der 
dette er inkludert i ordinær billett.

Antall ledsagere og tlrettelagte plasser kan være begrenset, spesielt på arrangement i 
samarbeid med kulturinsttusjoner.

Våre arrangement skal være tlgjengelige for så mange som mulig, også for besøkende 
med spesielle behov. Det er ønskelig at det informeres om rullestoler ved påmelding 
slik at vi i størst mulig grad kan tlrettelegge for disse. Arrangement som er vanskelig 
tlgjengelig for rullestoler er spesielt merket i katalogen.

Gi beskjed ved påmelding om du trenger taxi-skyss for å komme deg tl arrangementet.

KONTAKT OSS
Du kan kontakte Kulturenheten, Seniorkultur på tlf. : 90 19 27 14  eller  
Hornemansgården på tlf. 73 84 17 00

Se vår nettside www.seniorkultur.no for digital kulturkalender og kontaktnformasjon.  
Du kan også følge Den kulturelle spaserstokken på Facebook.

VIL DU HA KATALOGEN HJEM I POSTEN ELLER PÅ E-POST?
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få denne katalogen hjem i din egen postkasse, 
eller som PDF på e-post. 

Påmelding til arrangement 

i denne katalogen starter 

Onsdag 14.desember  

kl. 09.00
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Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
www.trondheim.kommune.no/spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken, Trondheim


