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Torsdag 29. august sparker Musikalkollektivet i gang musikalen “Shrek”, og leverer fire forestillinger 
på fire dager på Byscenen.

Musikken er komponert av Jeanine 
Tesori og sangtekster er av David 
Lindsay-Abaire. Den er basert på 
animasjonsfilmen Shrek (2001) og 
William Steigs roman Shrek! (1990). 
Musikalen fikk god kritikk og ble 
nominert til åtte Tony Awards, blant 
annet for beste musikal, beste mann-
lige- og beste kvinnelige hovedrolle i 
en musikal. 

På sin syv års dag blir det lille grønne 
trollet Shrek, sendt ut i skogen for å 
klare seg selv, slik som alle grønne 
troll før han. Han finner seg sin egne 
lille sump, hvor han får være i fred 
for alle som vil han vondt fordi han er 
stygg og annerledes.
Plutselig en dag invaderes sumpen 
hans av en mengde fortapte eventyr-
figurer som forteller Shrek at de har 
blitt sendt dit av Lord Farquaad fra 
byen Duloc. Shrek bestemmer seg 
for å besøke Lord Farquaad for å 
finne ut hva som foregår, og på turen 
møter han et snakkende esel som 
overtaler han til å slå følge. Farquaad 
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forteller ham at han kan få tilbake 
sumpen sin dersom han redder en 
prinsesse for ham, men dette er ingen 
hvilken som helst prinsesse. Prinsesse 
Fiona har vært innelåst i et høyt tårn 
så lenge hun kan huske, voktet av 
en flammesprutende drage. Hun er 
også rammet av en forbannelse som 
forvandler henne til et troll om natten, 
men det er en hemmelighet hun gjør 
alt for å skjule. 

MusikalKollektivet presenterer sine 
dyktige aktører – 70 skuespillere, 
sangere og dansere i alderen 7 – 65 
år. I tillegg har de hentet hjem fire 
profesjonelle utøvere – alle fra vårt 
eget distrikt.

MK’s ensembles møte med Shrek, 
Esel, Lord Farquaad, prinsesse Fiona, 
og fortapte eventyrfigurer er en herlig 
forestilling, en miks av eventyr, humor, 
moral og kjærlighet som vil trollbinde 
både store og små. Dette kan ikke bli 
annet enn ”shrekkelig” morsomt! Tors 29. aug -  søn 1. sep 

• Byscenen (se kalender s.16)

Øystein Sunde og Meget i Sløyd
Øystein Sunde skal ut på tur igjen. Etter et meget inspirerende samarbeid 
med Ingrid Bjørnov de siste årene, har det kommet trillende nye sanger, som 
nå er innspilt og gitt ut som CD og LP med tittelen "Bestefar". Men det bobler 
stadig over av nye idéer, og det er alltid noe nytt å få høre når Sunde er på 
scenen. Bl. a. kan vi vente oss et heidundrenes oppgjør med DAB-radioen. 
Med andre ord, det er mye å glede seg til. Det er over 50 år siden Øystein 
Sunde sto på scenen første gang alene med gitar, og nesten 50 år siden han 
toppet listene med slageren Jaktprat fra hans første LP-plate 1001 Fnatt i 
1970. Sunde tilhører europaeliten når det gjelder gitarspill og har siden den 
gang holdt seg på topp takket være en utrolig evne til alltid å presentere nye, 
morsomme og tidsaktuelle viser. Han har også fått utvikle sin egen signa-
turgitar hos The Martin Guitar Co. Øystein Sundes siste suksessforestilling 
”Men DA må du ha ” var den femte i serien av hans solo-show og etterfølger 
publikumssuksessene "Kjekt å ha" , "Så hatten passer" , "Øystein Sunde 
...og vel så det" og "Sånn e’re bare" . 

Øystein Sunde har alltid med seg utsøkte musikere, og bandet hans, Meget i 
Sløyd, inkluderer som alltid Knut Hem fra Hønefoss på dobro og perkusjon. 

Tirs 3. sep  • Byscenen kl. 20:00 
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Hot Club de Norvège fyller 40 og 2019 er 
et sammenhengende jubileumsår med turnéer 
over hele landet, bok, nytt studio og ikke mindre 
enn tre nye album.

Hot Club de Norvège har vært kontinuerlig på veien siden 1979, 
og har en unik reise bak seg. Med utgangspunkt som gatemusi-
kanter sto de for gjenoppdagelsen av gitaristen Django Reinhardt 
(1910-1953) i Norge på 70-tallet. Deretter var de pådrivere under 
Djangomusikkens renessanse i de europeiske sigøynerleirene 
på 1980-tallet og det internasjonale gjennombruddet på 1990-tal-
let. På 2000-tallet har de satt noe som antakelig er verden-
srekord i turnéring. I jubileumsåret 2019 feirer de 40-års jubileum 
med turnéer over hele landet sammen med sin nye supergitarist, 
franske Gildas Le Pape (ex-Satyricon). Hot Club reiser rundt i 
ny turnébuss (med registreringsnummer DJANGO) og garan-
terer god stemning og fullt hus. Denne turnéen blir forøvrig siste 
mulighet til å høre gitaristen Jon Larsen live. Fra nyttår begynner 
den 18 år gamle gitarvirtuosen Ola Erlien i Hot Club de Norvège, 
mens Jon Larsen takker av etter 41 år sammenhengende på 
veien. Hot Club de Norvège lover en kveld med genuin Django-
musikk av internasjonalt kaliber, fra Grieg til Zappa!

Fre 6. sep  • Bysalen Amfi kl. 19:00 

De lokale heltene i Captain Kill har sluppet sin nye skive Monkey 
Metal Thunder til knallgode kritikerer i både inn og utland. I september 
kommer de til bassgarasjen for å holde konsert.

Fre 13. sep  • BassGarasjen kl. 21:00 

Barnas dag
Velkommen til en dag full av morsomme aktiviteter på Ringerike kultursenter! «Over og 
under vann» er temaet for årets Barnas dag.
Her kan du oppleve Beach Party, Kaptein Krok, Blekkulf’s kosekrok, Café Kjuttavika, Abra Havn konsertarena og mye mer! Kle deg 
ut og kom på en dag full av moro! Aktiviteter og opplevelser i Abra Havn hvert kvarter! Vi får også besøk av Kaptein Rødskjegg og 
sjørøverne, som lover en ellevill, musikalsk og humoristisk forestilling! NB! Barnas dag er gratis, men forestillingen om Kaptein Rød-
skjegg koster kr. 220,-.

Captain Kill startet opp som duo i Hønefoss 
i 2011, bestående av barndomskomp-
isene Daniel Odda og Bjørn-Arne Karlsen.  
Oppskriften var fuzzbass, hardtslående 
trommer og et intenst ønske om å spille 
hard, riffbasert rock n’ roll for folket. Mye har 
skjedd siden den gang, men oppskriften er 
stort sett den samme. Reidar Håndstad ble 
hentet inn på gitar i 2014 og ga bandet enda 

mer krutt å blåse av. Norway Rock Magazine 
er bare en av de som har gitt bandet ros, og 
skriver bl.a.: “Riffbasert energirock som også 
lener seg til en tanke mot AC/DC og poppunk 
gjør at musikken skiller seg bra ut fra mylder-
et av andre band i samme genrebryting.”

Lør 21. sep  • Bysalen Amfi fra kl. 10:00 (Kaptein Rødskjegg kl. 12:00)
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Verdens 
viktigste avis 
er den som skriver 
om det som skjer 
der DU bor. 

Ring 852 33 248 eller send e-post 
til abonnement@amedia.no

Kortreiste nyheter er  
de viktigste nyhetene.
Som abonnent får du:
n Tilgang til alle plussartikler på nett.
n Tilgang til eAvisen – papiravisen i
 digitalt format fra kl 21.00 kvelden før.
n Tilgang til Nettavisen med nasjonale   
  og internasjonale nyhetssaker.
n Del abonnementet med inntil 4  
 i husstanden.

63 butikker ∙ Åpent 10-20(18)
kubensenter.no

Te�  på 
HVERDAG
 OG FEST



Det sies at store gutter ikke gråter. Hvorfor ikke, egentlig? Ørjan Burøe  
påstår i alle fall at han ikke finnes noe redd for å vise følelser. Han kan fint 
dele det som skjer inni seg med Gud og hvermann. Det må rett og slett til, 
mener han, for da får vi en bedre verden - gjør vi ikke? Og så får vi masse 
stoff vi kan lage humor-show av. Heldigvis er det lov å snakke om følelser i 
våre dager, snakke om det indre livet og ikke bare alt maset rundt oss. De 
fleste oppegående mennesker vet godt at det kan gå riktig galt med folk som 
ikke evner å uttrykke hva de føler. Så hva er det vi venter på? Store gutter 
gråter ikke. Joda, det gjør de, men de trenger bare en skulder å gråte på. 
Kanskje det kan være skulderen til Ørjan? For en kveld i det minste.

I tre år har Ørjan Burøe reist med showet «Fordommer» og spilt nesten 200 
forestillinger. Med «Store Gutter Gråter Ikke» lager Burøe nok en gang en 
morsom og personlig forestilling med tette punchlines. Vi håper at du ler og 
koser deg, og kanskje til og med gråter en liten skvett - om du tør.

Regi/tekst: Ørjan Liavåg - Musikk/tekst: Bjarte Jørgensen

CHIPPENDALES - DIREKTE FRA LAS 
VEGAS, USA 
I september er det grunn til å bli gira, fordi vi henter inn de originale Chip-
pendales rett fra Las Vegas! De verdensberømte mannlige danserne kommer 
til å sette byen i flammer. La de sexy gutta på scenen gi deg et forrykende 
musikalsk show med sang, dans og mye kropp.De leverer et show som er 
morsomt og med høy party-faktor. Dette er kvelden hvor jentene kan slippe 
seg løs og ha det gøy. Musikalsk er det noe for enhver smak - alt fra listetop-
per til country & western og til sexy, rolig musikk. Et 120 minutters show med 
energi og underholdning og en opplevelse som du ikke har sett maken til.
Samle jentegjengen, finn frem festkjolen og de høyhælte skoene, la mannen 
stelle hjemme og unn deg en kveld med et titalls sexy menn! 

AYKO i BassGarasjen
Én måned etter at AYKO slapp sin debut singel "Dream 
Fighter" ble hun valgt ut av ca 300 band/artister til å være 
med på OverOslo´s talentsatsning “GNIST”. Etter denne 
konserten ble hun direkte booket til årets OverOslo og 
spilte på "Bakgårdsscenen" på onsdagen - samme dag 
som blant annet Fieh, No.4 og Sondre Justad. 
 
I sommer har hun blant annet spilt på Kongsberg Jazzfesti-
val, på Kulturhuset i Oslo og på Parkteatret i Oslo.
 
AYKO lager musikk i genren episk, elektronisk drømmepop 
inspirert av artister som Billie Eilish, Aurora og Bon Iver. 
Frontfiguren Nikoline Roarsdatter Christensen tar med 
seg bandet sitt og sammen er de klare for å gi dere en 
konsertopplevelse dere sent vil glemme! 

Nikoline Roarsdatter Christensen: Vokal 
Karoline Gullberg: Keyboard 
Sunniva Lilian Shaw Of-Thordarroch: Cello 
Runar Netland: Trommer 

Ons 25. sep  • Byscenen kl. 20:00 

Fre 27. sep  • Byscenen kl. 19:00 

Lør 28. sep  • BassGarasjen kl. 20:00 
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Ons 9. oktober • Byscenen kl. 19:00

Fredag 11. oktober 
• Byscenen kl. 20:00

Lars Monsen - MITT LIV
Opplev Lars Monsen slik du aldri før har gjort, gjennom bilder, film 
og sterke historier! I dette unike foredraget forteller han ikke bare om 
fantastiske opplevelser fra sine utallige ekspedisjoner, men også om 
mange nær-døden opplevelser og den overnaturlige siden av livet 
hans, om oppveksten som formet han, om en heroin-avhengig bror og 
et alkoholforbruk som kunne ført livet i en annen retning. Trodde du at 
du visste det meste om Lars Monsen? Tro om igjen. Kom, se, hør og 
bli inspirert til å leve fullt og helt!

Operahistorien på 60 
minutter (hvis vi rekker)
Velkommen til et operashow du aldri før har sett maken til! Vi 
tar deg gjennom 400 år med operahistorie, på kun 60 minut-
ter (hvis vi rekker det). Vi har plukket ut alle operagodbitene, 
og laget en helt ny forestilling som skal få DEG til å elske 
opera. Kanskje plukker du opp noen nye opera fun-facts, om 
du allerede er en operanerd? 

"Operahistorien på 60 minutter (hvis vi rekker det)" er en hu-
moristisk forestilling som tar for seg hele operahistorien på 60 
minutter. Med forestillingen ønsker vi å vise at operaformen 
favner mye mer enn bare Carmen, og at kunstformen opera 
på ingen måte er utdatert. Ved å fremføre høydepunkter fra 
hele operahistorien inviterer vi publikum til å oppleve opera 
på sitt beste, i en uformell og humoristisk ramme.

Forestillingen tar publikum på en reise fra Monteverdi på 
1600-tallet til kjente komponister som Mozart, Verdi, Puc-

Adam Douglas, som vant Stjernekamp 
i 2017, er klar for å turnere med sin nye 
trio - The RAG Trio. Trioen låner initialene 
til trommeslager og perkusjonist Ruben 
Dalen, Adam selv, og gitarist og strenge-
virutos Geir Sundstøl. The RAG Trio er 
minimalistisk i sitt oppsett, men maksimal-
istisk i sin instrumentering. Den unike kje-

mien mellom de tre musikerne gjør at det 
ikke spilles en overflødig tone, slik at alle 
musikerne kommer gjennom lydbildet. Slik 
får den store stemmen og det fantastiske 
gitarspillet til sjefen sjøl den plassen og 
det rommet den trenger for å skape magi. 
Adam Douglas slapp ny singel 15. mars, 
innspilt og produsert av Geir Sundstøl i 

hans smått legendariske Studio Intim. 
Konserten består av gamle låter, kanskje 
et par gjensyn fra Stjernekamp og nye 
låter som blir lydsporet til sommeren som 
kommer. 

Artisten som opprinnelig kommer fra 
Oklahoma i USA, flyttet til Norge høsten 
2007 og har på kort tid blitt en av våre 
mest folkekjære artister. I 2018 slapp 
han det kritikerroste albumet «The Beaty 
and The Brawn» og spilte et hundretalls 
konserter landet rundt.

Med seg har han sin gode venninne og 
albumaktuelle Rikke Normann som sup-
port.

cini, Wagner og dagsaktuelle Henning Sommero. Operasjangeren 
blir vist fra sin beste side, og utøverne tar musikken på fullt alvor, 
selv om forestillingen er full av humor. Den er skreddersydd for det 
uerfarne publikum - selv om den også passer godt for de mer oper-
ainteresserte. Med flotte kostymer og enkel scenografi presenteres 
operahistorien på en lettfattelig måte, uten andre hjelpemidler enn 
et flygel eller piano. 

Tors 10. oktober • Bysalen Amfi kl. 19:30



Små spirer.
Store øyeblikk.

kompetansehus innenfor regnskap, rådgivning, hr og bedriftshelsetjenester
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Fre 18. oktober • Byscenen kl. 19:00

Sven Nordin: Bestefar
Først var han «Hulemannen», så ble han «Pappa!». Nå er 
Sven Nordin «Bestefar». 18. oktober gjester han igjen 
Byscenen med siste tilskudd i den populære trilogien.

«Bestefar» er en fest av en forestilling, med Sven Nordin alene på scenen. 
Han spiller på hele registeret, og lokker fram både latter og tårer. «Beste-
far» fortsetter der suksessen «Pappa!» slapp, som igjen bygde videre på 
«Hulemannen». Begge forestillingene var store suksesser, med fulle hus 
over hele landet og terningkast seks fra anmelderne. Etter premieren i 2001 
har «Hulemannen» alene vært spilt 300 ganger og trukket over 150.000 
publikummere. Oppfølgeren «Pappa!» i 2010 var en like stor suksess. I 
begge forestillingene byr Nordin på seg selv og egne erfaringer fra livet 
som mann – gjennom et menneskelivs ulike faser. Nå er han altså bestefar, 
med mye kjærlighet å gi, men også fylt av frykt for absolutt alt som kan gå 
galt med barn og barnebarn. «Bestefar» er en forestilling full av humor og 
varme. Sven Nordin er en av våre aller fremste skuespillere, og har hatt en 
rekke store roller på film, TV og scene siden gjennombruddet i «Rød snø» i 
1985. Nordin har udødeliggjort så vidt forskjellige figurer som Kjell Bjarne i 
«Elling»-filmene og den evige tenåringen Nils i «Mot i brøstet». 

HNFS Rock City inviterer til en konsertkveld i rockens ånd! 
Med fire lokale band vil de vise hva som rører seg i det 
lokale musikkliv. HNFS Rock City brenner for lokal musikk 
og kultur og retter fokus mot noen av de fantastiske ban-
dene som forankring i vår by. Endezzma er et internasjonalt 
anerkjent black metal band som med et ekstremt utrykk har 
tatt store steg som band både visuelt og låtmessig. The 
Skullingtons er våre egne lokale punkhelter som spiller 
landet rundt og er ekstremt dedikerte til sjangeren og oser 
av spilleglede. Ruun er et ungt band som beveger seg i et 
progressivt dødsmetal landskap med tunge riff og blast-
beats. Ulvehyrde gjør her sin første konsert noensinne. 
Sammensatt av medlemmer fra andre lokale toneavgivende 
band spiller de en fundamental norsk black metall. HNFS 
Rock City ser frem til å få Bassgarasjen til å riste med fet 
lokal rockemusikk!HNFS Rock City presenterer. . .

DAY TRIPPER
I år er det 50 år siden den siste konserten med the 
Beatles. Derfor vil Day Tripper hedre sine helter med 
både konsert og feiring i Amfiet på Kulturhuset.  
For å få begrep om hvor gammel jubilanten faktisk er, 
så har de tenkt å slippe alle 50 åringer gratis inn. Dettte 
gjør de på en betingelse, - at 50-åringene er i følge med 
voksne!

Det betyr at det snart er 25 år siden den famøse og el-
leville kvelden i Arnemannsveien (nå Tronrud Eiendom) 
der eventyret startet for våre lokale helter. Som før består 
kvartetten av Werner Storskogen, Kjell Roar Haug, Elmar 
Karlsen og Svein Olav Blindheim, og som før får vi høre 
nye vrier på kjente og kjære låter fra «The Fab Four».

Lør 12. oktober • BassGarasjen kl. 19:45

Lør 12. oktober • Bysalen Amfi kl. 21:00



Når man har Norges mest fornøyde TV- og  
bredbåndskunder renner gratulasjonene inn. 

EPSI-gull ni år på rad! Vi takker ydmykt for tilliten.

Hei Kim ,, Leste et stykke i 
avisen om at du vant en pris på 
jobben       så hyggelig !!!! far 
hilser

Vi skaper høyhastighetsglede
www.fiber1.no | Kundeservice: 31 00 40 00 |  fiber1as



Fre 18. oktober 
• Bysalen Amfi kl. 20:30

Lør 19. oktober • BassGarasjen kl. 20:00

Cash Commitment er en akustisk hyllest til Johnny Cash og June 
Carter som gir publikum en lun Cash-opplevelse ispedd funfacts og 
skråblikk på livet han levde og det tidløse ved musikken hans.

Berdon Kirksæther & Twang-Bar Kings

Glitrende funky gatejazz! Jacob Young & Urban 
Gardening er en sammensetning av musikere fra Oslo-
regionen som samlet seg for å spille groovy ny musikk. 
Gitarist og bandleder Jacob Young samlet en gjeng dyk-
tige musikere for å skape et musikalsk kollektiv i hoved-
staden. Målet, som de har levd opp til, var å levere det 
ypperste av god musikk. Resultatet ble den vel mottatte 
platen “Urban Gardening” som kom høsten 2018.

Konserten med Urban Gardening vil være en opplev-
else innen det ypperste av norsk jazz og groove musikk. 
Med proffe musikere og kvalitetslåter fra førsteplata vil 
bandet både overraske, imponere og levere et solid 
inntrykk av hva så flinke musikere kan skape sammen.

Klassikere som Ring of fire, Folsom 
Prison Blues, Walk the Line og Big 
River kommer på løpende bånd, sam-
men med de uforglemmelige duettene 
med June Carter, gjort til allemann-
seie gjennom filmen «Walk the Line». 
Cash Commitment har høstet lovord 
fra mange kanter siden den bejublede 
debutkonserten i Aurskog, og har 
blant annet spilt for en fullsatt kultursal 
på Bjørkelangen og en utsolgt Lill-
estrøm Kulturpub, i tillegg til festivaler 
og private events. Etter vellykkede 
opptredener i Drammen, Halden og 
i hovedstaden, ser bandet fram til et 
aktivt 2019, som åpnes på Herr Nilsen 
i Oslo.

Bengt Jacobsen er kveldens maestro 
og sammen med Kine Steen Holst i 

tidsriktig innpakning, skaper de en varm 
og smittende Johnny og June-kjemi. De 
to ringrevene Hans Ulviken og Bjørn 
Bakke sørger for et solid fundament på 
kontrabass og trommer. 

Fra anmeldelsen av debutkonserten: 
«Dette var ikke bare en konsert, det var 
en forestilling – levert av fullblods un-
derholdere – og publikums-responsen 
var formidabel.» «Antrukket i helsvart 
og med frasen «Hello, I’m not Johnny 
Cash», feier han inn på scenen foran 
350–400 tilskuere. Publikum klapper 
takta umiddelbart og stemningen er 
satt.» (Indre Akershus Blad)

"Denne gjengen rører med overrask-
ende kraft i en bluesrock-gryte der voo-
doo kreftene fra New Orleans og psyke-
delia er fremtredende. Gitarkunstneren 
fra Vestfossen og hans band imponerer 
stort!» (Johnny Andreassen,Drammens 
Tidende)

Berdon Kirksæther & Twang Bar Kings 
er et norsk bluesrock band som har 
fått fantastiske anmeldelser i land som 
USA, England, Tyskland, Frankrike, 
Italia, Nederland, Belgia og Australia for 
sine tre siste plater: Albumet "Latenight-
ers Under A Full Moon" (2013) samt 
EP’ene «The Voodo Sessions" (2015) 
og «Under the Seven Skies Of Time» 
(2018). Bandet har også fått strålende 
anmeldelser /femmere i Drammens 

Tidende og Bluesnews for disse 
platene. Berdon Kirksæther & Twang 
Bar Kings spiller for en stor del egne 
låter iblandet spennende og originale 
versjoner av utvalgte coverlåter. Dette 
er et band med særpreg og stor vilje 
og evne til å tøye det man forbinder 
med bluesrock. 

Berdon Kirksæther er ellers kjent som 
foregangsmann og gitarist i bluesrock-
bandet CIA, som i sommer har en kort 
reunion-turné, 30 år etter at bandet 
ble startet opp. CIA turnerte Norge på 
kryss og tvers gjennom flere år. Ved 
siden av Twang-Bar Kings har han 
musikalske sideprosjekter som Com-
paneros, i tillegg til at han turnert med 
et Vreeswijk-program i mange år - bl.a. 

med stor suksess i regi av Agora Kulturkafé, 
på fullsatt Cafe Clint i april 2019. 

Urban Gardening 
& Jacob Young

Fre 18. oktober 
• BassGarasjen kl. 21:00
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STORGATEN 9 · HØNEFOSS

BILLETTER KJØPES HER: ringbillett.no eller hos Ringerikes Blads kundesenter

PROGRAM
ANDRE 
HALVÅR 2019

I forbindelse med arrangementer på Ringerike Kultur-
senter setter Brasserie Fengselets dyktige kokker opp 
en egen 2-retters kulturmeny. Menyen er basert sesongens 
beste råvarer med lokal inspirasjon og serveres fra kl. 17.00.

Reservasjon av bord, tlf 32 12 3970 eller post@brasseriefengselet.no. 

Se også brasseriefengselet.no for andre menyer.

2-retters kulturmeny kun kr 360,-
24. -31. AUGUST

Fotoutstillingen «Siste etappe»
Fotograf Gry Kristiansdatter Lilleeng

5. SEPTEMBER KL 19.00

«Med barnål på ryggen og sot under 
negla…» OPPLEVELSER PÅ KROKSKOGEN
Bokaften med forfatter Ingunn G. Jahr

14. SEPTEMBER KL 14.00

Just Friends Kristin Toft, Kåre Løchsen, 
Ingvar Ellingsen, Tormod Aune og Pål H Berntsen.

19. SEPTEMBER KL 19.00

Vigdis Wisur med band 
«Arven fra Amerika»
Erik Smith, Roger Morland og Frank Wisur

26. SEPTEMBER KL 19.00

Eli Skotte Hansen med band 
August Saxegaard , Arne Kristian Skagen og Håvar Dahlen Hanssen

10. OKTOBER KL 18.00

«Damenes Aften» med Chic og Vita Exclusive

12. OKTOBER KL 14.00

Hønefoss Storband, jazz

17.- 20. OKTOBER

Alexander Stub separatutstilling
Linoleumssnitt

26. OKTOBER KL 14.00

Astrid Willumsen, Vilde Didriksen 
og Fredrik Karlsen «How like a winter»

6., 7. og 8. DESEMBER

Julemarked

21. DESEMBER KL 14.00

Julejazz med 
Hønefoss Storband

LØRDAG 21. SEPTEMBER KL 18.30

«Crazy Night»
Et kokketeater i galskapens tegn hvor alt kan skje!
Bo Christensen, den «gale danske sommelier» fra Vininor kommer 
og deler raust av sin kunnskap. Eksklusivt, kun 50 plasser!

MAT- OG VINMENY  1.250,- pr. pers. + avg.

LØRDAG 12. OKTOBER KL 18.30

«Helt på jordet» - en vegetarisk reise  
Vi finner de flotteste frukt, grønnsakene og meieriproduktene og 
tryller frem gode vegetariske kombinasjoner og spennende smaker 
du ikke trodde var mulig uten kjøtt. NB: ikke vegansk. Kjøkkensjefene 
våre fikk faktisk en 3. plass i Årets Grønne kokk i 2017, - så gutta 
er ikke helt grønne på grønnsaker! Eksklusivt, kun 50 plasser!

8 retters smaks- og vinmeny 950,- pr. pers. + avg.

LØRDAG 9. NOVEMBER KL 18.30

«Asiatiske smaker» - en kulinarisk rundtur i Asia  
Vi turen til Asia og hilser på mange forskjellige matkulturer, 
tradisjoner, teknikker og råvarer. Våre kokker disker opp med 
en smaksmeny.  Eksklusivt, kun 50 plasser!

Mat- og vinmeny 1.250,- pr. pers. + avg.

Smakebiter fra

LES MER PÅ:
fengselet.com 

Tlf 32 12 39 70 · post@brasseriefengselet.no

FOR MER INFO:  brasseriefengselet.no

TLF 928 20 002  · post@fengselet.com 

FOR MER INFO: fengselet.com



Ons 23. oktober • Bysalen Amfi kl 19:00

Agder Camerata er en turné med Agder-komponister. 5 es-
sensielle ledd; 4 urfremføringer av verk for 3 utøvere; 2 duetter; 
1 soloverk. 

På konsert med Agder Camerata vil publikum få oppleve de 
fem essensielle ledd i fødselen til et nytt stykke klassisk musikk: 
Komponisten - komponistens idé - notene til stykket - utøveren 
- publikum. Å treffe komponistene og høre hvorfor/hvordan de 
skrev musikken gir et nærere forhold til musikk-tradisjonen. 
Det er som å holde hender med Beethoven via Liszt, Grieg, og 
Stravinsky. Musikken som blir til i dag står på skuldrene til disse 
gigantene, og bærer preg av stor frihet og mange muligheter, 
noe publikum vil få høre på konsert med Agder Camerata. I år 

Heine Totland og Gisle Børge 
Styve
Heine Totland og Gisle Børge Styve har klart å etablere noe 
helt spesielt. Uten egentlig å ha gjort noe særlig mer sammen 
enn å spille mange konserter, har de fått et stadig større og svært 
trofast publikum. De to kom sammen ved en slags tilfeldighet i 
en episode av "Beat For Beat" i 1999. De gjorde en fantastisk 
versjon av klassikeren «He Ain´t Heavy», og den har senere blitt 
et av de mest populære klippene fra programmet på YouTube. 
Etter dette begynte de fra tid til annen å opptre sammen. I 2006 
bestemte de seg for å lage et helt konsertprogram og begynne 
å gjøre offentlige konserter. Billettsalget var påfallende godt, og 
siden har de aldri sett seg tilbake. I 2014 satte de sammen en for-
estilling på sin egen måte, og den ble kalt «Musikk e komme for å 
bli». De hadde premiere på Ole Bull i Bergen i november 2014 og 
på Latter i Oslo i januar 2016. «Musikk e komme for å bli» ble en 
stor suksess og solgte over 60 000 billetter, i Bergen, Oslo og på 
turne over hele landet.

“Musikk folkens” starter der deres forrige forestilling sluttet. Pub-
likum får høre nye livsglade og humoristiske, men også ektefølte 
versjoner av sanger vi alle kjenner. Styve & Totland briljerer med 
sin musikalitet og evne til å få frem en god latter i møte med 
publikum. Denne gangen utvides også det musikalske bildet/ut-

Erik Lukashaugen – Hans 
Børli i toner
Erik Lukashaugens særegne og jordnære viser har sine røtter i skogen. De 
fant sin form i møte med Hans Børlis lyrikk på debutalbumet «Av en sliters 
memoarer» i 2013. Albumet ble hyllet av kritikerne og Lukashaugen ble tildelt 
Vidar Sandbecks kulturpris «Regnbågåbrua». Fem år og mer enn fem hun-
dre konserter senere slapp visesangeren Børli-albumet «Vi eier skogene» i 
2018. Utgivelsen ble svært godt mottatt og ble nominert til Spellemannspris-
en. Høsten 2019 legger Lukashaugen ut på en lang turné på Østlandet. Med 
seg har han multiinstrumentalist Tarjei Nysted og en sekk full av Børli-viser 
samt høydepunkter fra visesangerens øvrige katalog, inkludert radiosinge-
lene "Min sønn" og "Sulusangen". Under fjorårets turné solgte elverumsingen 
ut de fleste av de 26 kulturhusene han besøkte og tilbakemeldingene blant 
publikum og media var svært gode. Kanskje blir det minst like bra stemning 
denne gangen? Velkommen til lyrisk og humørfullt reise langt innpå skoga!

får vi 4 urfremføringer, og alle er trioer av forskjellige konstel-
lasjoner. I tillegg får vi to duetter og et soloverk.

trykket i betydelig grad. Gisle Børge har gått til anskaffelse av ny 
mandolin,et praktfullt orgel, et Hammond B3 fra 1959, med krakk 
og pedaler. Nå blir det Musikk Folkens!

Tors 24. oktober • Byscenen kl 20:00

Fre 25. oktober • Bysalen Amfi kl 20:00
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Vi heier på 
lokalt kulturliv!

Foto: Roar Olsen

Takk til alle dere ildsjeler, 
artister, scenearbeidere og 
skuespillere som legger ned 
utallige øvingstimer og masse 
hardt arbeid for å gi oss gode, 
lokale kulturopplevelser. 

Vi mener man er god alene, men 
best sammen - og støtter stolt 
Ringerike Kultursenter og den 
viktige jobben dere gjør!

21. september fra kl. 10:00
til 14:30!

Velkommen til en dag full av morsomme
aktiviteter på Ringerike kultursenter!

«Over og under vann» er temaet for årets Barnas Dag! Her kan du oppleve 

Beach Party, Kaptein Krok, Blekkulf’s kosekrok, Café Kjuttavika, Abra Havn  

konsertarena og mye mer! Kle deg ut og kom på en dag full av moro!

Aktiviteter og opplevelser i Abra Havn hvert 15 min.

Vi får også besøk av Kaptein Rødskjegg og sjørøverne, som  

lover en ellevill, musikalsk og humoristisk forestilling! 

Gøy på vannet!

Kaptein Rødskjegg og sjørøverne inviterer til

en ellevill piratversjon av De Tre Bukkene Bruse!

Velkommen til forestillingen

Kl. 12:00 – Billett kr. 220,- inkl. avgift

Barnas dag 
er gratis!

(Forestilling kr. 220,- inkl. avgift)

Generalsponsor Hovedsponsorer



TORSDAG 29. AUGUST
Musikalkollektivet: 
Musikalen Shrek
Byscenen kl. 18:00
kr. 295,-/180,- (u. 18 år/gruppe)

FREDAG 30. AUGUST
Musikalkollektivet: 
Musikalen Shrek
Byscenen kl. 18:00
kr. 295,-/180,- (u. 18 år/gruppe)

Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

LØRDAG 31. AUGUST
Musikalkollektivet: 
Musikalen Shrek
Byscenen kl. 16:00
kr. 295,-/180,- (u. 18 år/gruppe)

SØNDAG 1. SEPTEMBER
Musikalkollektivet: 
Musikalen Shrek
Byscenen kl. 16:00
kr. 295,-/180,- (u. 18 år/gruppe)

TIRSDAG 3. SEPTEMBER
Øystein Sunde & Meget i Sløyd: 
“På nye eventyr”
Byscenen kl. 20:00
kr. 490,-

FREDAG 6. SEPTEMBER
Hot Club de Norvège
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 350,-

FREDAG 13. SEPTEMBER
Captain Kill
BassGarasjen kl. 21:00
kr 220,-

LØRDAG 21. SEPTEMBER
Barnas dag (gratis for alle)
Åpent hele huset kl 10 - 14:30
Kaptein Rødskjegg: 
Byscenen kl. 12:00
kr. 220,-

ONSDAG 25. SEPTEMBER
Chippendales: Let’s Misbehave!
Byscenen kl. 20:00
kr 425,- (rad 25–19)
kr. 500,- (rad 18-12) 
kr. 595,- (rad 11 - 1)

FREDAG 27. SEPTEMBER
Ørjan Burøe: Store gutter gråter ikke
Byscenen kl. 19:00
kr. 395,-/350,- (stud./gruppe)

Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

LØRDAG 28. SEPTEMBER
AYKO
BassGarasjen kl. 20:00
kr. 200,-

ONSDAG 9. OKTOBER
Lars Monsen - Mitt Liv
Byscenen kl. 19:00
kr. 395,-

TORSDAG 10. OKTOBER
Operahistorien på 60 minutter
Bysalen Amfi kl. 19:30
kr. 300,-

FREDAG 11. OKTOBER
Adam Douglas & The Rag Trio
Byscenen kl. 20:00
kr. 395,-

LØRDAG 12. OKTOBER
HNFS Rock city presenterer:
Endezzma/The Skullingtons/
Ruun/Ulvehyrde
BassGarasjen kl. 19:45
kr. 165,-

Day Tripper
Bysalen Amfi kl. 21:00
kr. 300,-

FREDAG 18. OKTOBER
Sven Nordin: Bestefar
Byscenen kl. 19:00
kr. 560,-

Cash Commitment
Bysalen Amfi kl. 20:30
kr. 275,-

Berdon Kirksæther & Twang-bar Kings
BassGarasjen kl. 21:00
kr. 225,-

LØRDAG 19. OKTOBER
Jacob Young & Urban Gardening
BassGarasjen kl. 20:00
kr. 300,-

ONSDAG 23. OKTOBER
Agder Camerata: Klassisk konsert
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 200,- (stud/barn/ung gratis)

TORSDAG 24. OKTOBER
Ringerikskonferansen

Heine Totland & Gisle Børge Styve
Byscenen kl. 20:00
kr. 395,-

FREDAG 25. OKTOBER
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

Erik Lukashaugen: Hans Børli i toner
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 300,-

LØRDAG 26. OKTOBER
Hølen & Co m/ Eirik Pladsen
BassGarasjen kl. 21:00
kr. 200,-

FREDAG 1. NOVEMBER
Trudy & Dave
BassGarasjen kl. 21:00
kr. 250,-

LØRDAG 2. NOVEMBER
Hønefoss Platemesse
kl. 11 - 15:30

Ulendt Terreng
Bysalen Amfi kl. 17:30
kr. 300,-/200,- (u.18/stud/honn./gruppe)

Kulturkalenderen

16 Med forbehold om trykkfeil.16



Pulse Of Floyd - Tribute to Pink Floyd
Byscenen kl. 19:00
kr. 485,-

SØNDAG 3. NOVEMBER
In Memory of Elvis Gospel vol 2
m/Ackles, Busk og Flaata
Byscenen kl. 18:00
kr. 485,-

ONSDAG 6. NOVEMBER
Ringerike International Youth Film 
Festival
Byscenen

TORSDAG 7. NOVEMBER
Ringerike International Youth Film 
Festival
Byscenen

FREDAG 8. NOVEMBER
Ringerike International Youth Film 
Festival
Byscenen

Åge Sten Nilsen - Akustisk Intimkonsert
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 330,-

LØRDAG 9. NOVEMBER
Ringerike International Youth Film 
Festival
Byscenen

Ulf Myrvold Band
BassGarasjen kl. 21:00
kr. 275,-

SØNDAG 10. NOVEMBER
Ringerike International Youth Film 
Festival
Byscenen

FREDAG 15. NOVEMBER
Bobler med Dora og Bjørg 
Thorhallsdottir og Cecilia Vennersten
Byscenen kl. 19:00
kr. 450,-

Four Pleasure: Funk you
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 300,-

LØRDAG 16. NOVEMBER
Pippi feirer jul
Byscenen kl. 14:00
kr. 275,-

Four Pleasure: Funk you
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 300,-

FREDAG 22. NOVEMBER
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

Stones Rock m/ Little Boy Blue 
& The Blue Boys Featuring Blondi 
Chaplin
Bysalen Amfi kl. 22:00
kr. 330,-

LØRDAG 23. NOVEMBER
Jon Niklas Rønning: Jeg reiser alene
Byscenen kl. 19:00
kr. 500,-/470,- (gruppe)/385,- (stud.
bevis)

SØNDAG 24. NOVEMBER
Hjernetrening: Kaja Nordengen
Byscenen kl. 18:00
kr. 445,-/545,- (rad 1- 10)

ONSDAG 27. NOVEMBER
Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland
Byscenen kl. 20:00
kr. 550,-

FREDAG 29. NOVEMBER
Adventsstemninger
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 150,-

LØRDAG 30. NOVEMBER
Showskolens elevforestilling

FREDAG 6. DESEMBER
Creegles
Bysalen Amfi kl.: 21:00
kr. 200,-

LØRDAG 7. DESEMBER
«Et juleønske» - familieshow
Byscenen

SØNDAG 8. DESEMBER
«Et juleønske» - familieshow
Byscenen

TIRSDAG 10. DESEMBER
«Et juleønske» - familieshow
Byscenen

ONSDAG 11. DESEMBER
«Et juleønske» - familieshow
Byscenen

TORSDAG 12. DESEMBER
Are Kalvø: Hyttebok frå Helvete
Byscenen kl. 19:00
kr. 425,-

LØRDAG 14. DESEMBER
Gutta FC
Bysalen Amfi kl. 22:15
kr. 250,-

MANDAG 16. DESEMBER
MK’s Julekalender
Byscenen kl 18:00

TIRSDAG 17. DESEMBER
MK’s Julekalender
Byscenen kl 18:00

ONSDAG 18. DESEMBER
Jul I Blåfjell
Byscenen kl. 17:30
kr. 340,-/310,- (barn)

FREDAG 20. DESEMBER
Kristian Valen: Åsted Valen
Byscenen kl. 19:00
kr. 495,-

Big Band Xmas m/ Sandvika Storband
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 250,-

FREDAG 27. DESEMBER
Mr. Cherrox

OBS! Sjekk vår Facebook-side for 
oppdateringer, endringer og nye 
arrangementer:
facebook.com/ringerikekultursenter/

www.ringerike-kultursenter.no

Billetter kjøper du på:
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Lør 2. november • Bysalen Amfi kl. 17:30

ULENDT TERRENG er en profesjonell forestilling med musikk, dans og naturfilm, Ulendt Terreng 
ønsker å inspirere og motivere alle (og ikke bare kreftsyke) som opplever at livet «butter», til å ta tak 
for å komme i vater, til å nyte livet slik at det nesten tar pusten fra deg. Utgangspunktet for Ulendt 
Terreng er Anne Grimstad Fjelds personlige krefthistorie. Etter at hun første gang ble operert innså 
hun at hun trengte strategier for å kunne leve med den uvissheten som kreft fører med seg. For 
henne ble fysisk aktivitet og naturopplevelser helt vesentlig. 

Ulendt Terreng vil inspirere til en livsbejaende tankegang. Mange lever lenge, lenge med alvorlige 
former for sykdom. Folk trenger hjelp til å finne ut hvordan de kan fylle tiden sin på en meningsfull 
måte. Forut for forestillingene har publikum også muligheten til å få informasjon og foredrag om 
utbyttet kreftsyke kan ha av fysisk aktivitet, både under og etter behandling. Ulendt Terreng tar altså 
utgangspunkt i en personlig krefthistorie, men hensikten med forestillingen er å motivere, ikke bare 
kreftsyke, men alle som sliter i livets motbakker.

HØLEN & CO
Hønefoss-bandet Hølen & Co ønsker deg velkommen til en kveld 
med variert musikk fra 50-tallet og noen tiår fram i tid. De har fun-
net fram et knippe gode låter fra artister som Randy Crawford, The 
Beatles og Van Morrison, og gjort de til sine egne. Du vil få høre 
fengende rytmer, taktfaste slag, myke harmonier og spennende 
akkorder mens de beveger seg i ulike musikalske landskaper som 
f.eks pop, viser og jazz. 

Hølen & Co består av Kai Selte (bass), Lars Petter Tronrud (keys), 
Kenneth Hølen (trommer), Thor Arne Thorsen (gitar) og Margrete 
Lad (vokal). På konserten i BassGarasjen har de denne gangen 
med seg saksofonisten Eirik Pladsen som gjesteartist.

Lør 26. oktober • BassGarasjen kl 21:00

Trudy & Dave
TRUDY & DAVE er americanaprosjektet til Johanna Demker 
og Alf Bretteville, begge artister og fremragende låtskrivere 
med lang fartstid på hver sin kant. Svensk-norske Johanna 
har fem soloalbum i bagasjen og har også jobbet som låtskri-
vere for andre, med internasjonale hits på merittlisten. Alf har 
gitt ut kritikerroste album med sitt Hønefoss-baserte band 
Bretteville, og har også skrevet låter som har blitt store hits 
helt borte i Sør-Amerika. 

Trudy & Dave leverer treffsikre melodier og harmonier, tekster 
som blir lagt merke til og et sound som i dagens Americana-
landskap utpeker seg som røft, organisk og rocka. Låtene 
spenner fra det melodiøse, Buddy Miller-inspirerte, til den 
mørke, suggererende countryrock-singelen «Force of Nature», 
som du kan høre der musikk streames. 7. Juni kom singelen 
«1000 Guns». En energisk, råtøff kommentar til en av verdens 
mange kriser. I august blir en annen side av duoen sluppet 
med singelen Loving Breeze. Hele albumet kommer ut på 
Blue Mood Records 18. oktober i år. Trudy & Dave er dermed 
en del av musikkfellesskapet Labelmates, som skal spille i 
Royal Albert Hall 10. november 2019.

Fre 1. november • BassGarasjen kl 21:00
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Alt av billetter til lokale
arrangement!
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Søn 3. november • Byscenen kl. 18:00

Pulse of Floyd, Skandinavias mest turnerende Pink 
Floyd-tribute show, gjør i 2019 sin beste turné-produksjon 
så langt i sin over 10 års lange eksistens. Pulse of Floyd 
markerer 40-årsjubileumet av "The Wall", et konseptalbum 
utgitt i november 1979, og et av de mestselgende album i 
rockens historie. I tillegg til å fremføre en rekke musikalske 
høydepunkter fra "The Wall", vil Pulse of Floyd fremføre 
klassikere fra "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were 
Here", "Animals" og "Division Bell", pluss mye mer. Pulse of 
Floyd har virkelig blitt et fenomen på norske kulturscener, og 

bandet gjorde seg spesielt bemerket med samarbeidskon-
sertene med Forsvarets Stabsmusikkorps på Akershus Fest-
ning i august 2017. Konserten var ”et musikalsk mesterverk 
på en magisk arena” ifølge flere bransjefolk. Konserten er nå 
utgitt på både DVD og CD. Pulse of Floyd er kjent for sine 
autentiske fremføringer, og med et spektakulært laser-, lys- 
og AV-show, er dette en Pink Floyd tribute man vil sette pris 
på, og garantert vil huske.

Lør 2. november • Byscenen kl. 19:00

Mer Elvis med 
Flaata, Ackles 
og Busk
Paal Flaata, Stephen Ackles og Vidar Busk 
fortsetter suksessen etter den eventyrlig 
mottakelsen de fikk i 2018! Nærmere 80 
konserter og utelukkende strålende omtale 
i media. Tidlig ble det bestemt at det ville 
bli en oppfølger og fra september 2019 er 
det klart for "In Memory of Elvis Gospel - 
vol.2". Elvis spilte inn 79 gospelsanger i sin 
karriere. 24 av disse var med i den første 
gospelkonserten. Flere av disse vil bli er-
stattet med nye sanger når The FAB-3 med 
band, blåsere og lokale kor vil gi publikum 
en ny gåsehud opplevelse!

Var du blant de som opplevde "In Memory 
of Elvis Gospel" i Hønefoss nye kirke i 
september 2018, vil "vol.2" være verdt å få 
med seg. Gjengen garanterer en minst like 

magisk opplevelse som sist - med mange nye sanger. De lokale korene Apropos 
og MK Voksenkor stiller denne gangen opp sammen med trioen, og i halvannen 
time blir det et gjenhør med en rekke kjente sanger fra Elvis' innspillinger. 
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Fre 8. november • Bysalen Amfi kl. 20:00

Åge Sten Nilsen fremfører låter fra sin karriere, alene med 
akustisk gitar og piano i en intim og nær konsert hvor han også 
deler historier fra sitt liv. En av landets råeste og mest profilerte 
rockevokalister gikk overraskende nye veier ifjor som soloartist, 
når han lanserte sitt første soloalbum på 8 år, SMOOTH SEAS 
(Don’t Make Good Sailors), parallelt med sin nye rockesatsing 
Ammunition, som nylig ga ut sitt andre studioalbum med påføl-
gende Europaturné.

Kontrasten til hans pompøse Queen-show som over 600.000 
publikummere har trykket til sitt bryst gjennom 10 år og Am-
munition’s forrykende rockeshow, er stor når den tidligere 

Wig Wam-vokalisten presenterer låter og historier fra sitt liv. 
Publikum får et nært møte med både artisten og personen Åge 
Sten Nilsen i en unik intim setting. Musikalsk byr han på ma-
teriale fra alle sine soloalbum, Ammunition, Wig Wam og ikke 
minst låter som har betydd og betyr mye for han som artist 
og menneske fra artister som Tom Petty, Kiss, Queen, Deep 
Purple, Anne Grethe Preus m.m. Alt knyttet til betraktninger og 
selvopplevde historier hverken tabloidene eller publikum har 
fått ta del i tidligere.

BOBLER med 2 x Thorhallsdottir & Cecilia Vennersten

Ulf Myrvold Band ga ut sitt første album i fjor, og ble på første utgivelse nominert til Spelle-
mannsprisen i kategorien blues. Og det er rå, urban ur--blues vi snakker om - i elektrisk støpning, 
inspirert av blues-pionerer som Robert Johnson, Son House og Blind Willie Johnson, moderne 
blueslegender og seinere års vest-afrikansk ørkenblues. Myrvold har tatt til seg den særegne gi-
tarteknikken fra disse gutta, og har med seg et band med førsteklasses musikere, med bakgrunn 
i hard rock.  Dette er rein, upretensiøs og lidenskapelig rocka blues - med Ulfs mørke og røffe 
stemme, noen få sparsommelig, utvalgte munnspill-soloer, og et band som setter en praktfull beat 
i bluesens lekegrind. Nå for første gang i Hønefoss med bluesband: mannen som også er kjent 
som en erfaren ankermann i NRK Natur, og som for lengst har filmet både Vikerfjell og Vassfaret, 
Hedalen og Røyse, samt har laget dokumentarfilm om Mikkjel Fønhus. Bandet: Ulf Myrvold (vo-
kal, slidegitar, munnspill), Vegard Eggum (gitar), Julian Moe (bass), Svein Olav Eriksen (trommer, 
perkusjon). 

Lør 9. november • BassGarasjen kl. 21:00

Bobler-show er noe helt utenom det vanlige. 
Det er en blanding av foredrag om hvordan 
få det bedre og hvordan øke egenkjærlighet-
en. Det er historier, det er nydelige sanger 
med Cecilia Vennersten, som også  byr 
på seg selv og sine dyrekjøpte erfaringer. 
Og det er standup om det å bli eldre; de 
komiske sidene ved å begynne å dra på åra. 
Du kommer til å le og i tillegg få med deg 
noen verktøy når livet kjennes ganske trått. 
I det hele tatt er dette en god blanding av 
gullkorn og tøys, en skikkelig feelgood kveld!  

Dora Thorhallsdottir (45) er EQ-terapeut 
og grunnlegger av EQ Institute, i tillegg 
til at hun er foredragsholder og standup-

komiker. Hun har to barn på 13 og 11. Bjørg 
Thorhallsdottir (44) er kunstner, gründer og 
skaperen av Hjertefred. Hun har skrevet flere 
bøker, selger svært mange bilder og har stort 
sett ca hundre prosjekter på gang. En sønn 
på 16. Cecilia Vennersten (49) er en svensk 
sanger som slo gjennom med "Det vackraste" 
i 1995. Har siden da sunget over hele verden, 
mye i Norge også. Har to sønner på 12 og 17 
år. Det vil være mulig å kjøpe den nye boken 
"Hverdagsbobler" signert og til redusert pris 
etter showet.

Fre 15. november 
• Byscenen kl. 19:00
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Fre 22. november • Bysalen Amfi kl. 22:00

FOUR PLEASURE

Four Pleasure er klar med ny konsert i Bysalen 
Amfi 15. og 16.november, og denne gangen med 
et synlig innslag av Funk! De har med seg ”Shiny 
Horns”,  dvs. Terje Langsrud (trompet),  Kjersti 
Sortdal (alt eller baryton sax), Kåre Løchsen  
(tenor sax) og Dag Nilsen (trombone).  

I gjengens egne ord: “Vi tror det kommer til å 
svinge og trøkke og riste i Bysalen disse kveldene. 
Livet er kort. Vi må sørge for at det Funker!” 
Four Pleasure består av Linda Ludmann, Kristin 
Hareide, Rolf Erik Gilhuus, Øystein Hallre, Peter 
Brandsæter, Tormod Aune og Bjørn Olav Solberg.

PIPPI FEIRER JUL
Knallsuksessen fra Chat Noir i Oslo legger ut på en etterlengtet Norgesturné!

Pippilotta Viktualia Rullgardina Kruse-
mynte Efraimsdatter Langstrømpe, 
eller ganske enkelt Pippi, er i full gang 
med juleforberedelsene, men skal hun 
feire julen alene? Fru Prysselius vil ha 
Pippi på barnehjemmet i julen. Men det 
vil ikke Pippi. Hun føler seg slett ikke 
ensom. Hun har jo både Herr Nils-
son, apen sin, og hesten Lille Gubben. 
Dessuten kommer det sikkert noen 
på besøk. Blom og Dunder-Karlsson 
vil nok prøve å stjele litt julepenger og 

det er alltid morsomt å leke med politi-
konstablene Kling og Klang. Tommy og 
Annika må jo feire julen hjemme, men de 
vil gjerne være sammen med Pippi også. 
Kanskje de har en plan? En ting er sikkert: 
Det skjer både morsomme, spennende og 
litt rare ting når Pippi feirer jul. Regi: Bjørn 
Sæter, produsent: Victoria Productions AS.

Lør 16. november 
• Byscenen kl. 14:00

Fre 15. og lør 16. november 
• Bysalen Amfi kl. 19:00

Little Boy Blue med Stones Rock
Rolling Stones' tributebandet Little Boy Blue & The 
Blue Boys er klare med sin etterhvert årvisse novem-
ber-konsert på Ringerike kultursenter. Årets dato er 
fredag 22. november. 

Da Programbladet gikk i trykken var det store sjanser for at 
Blondie Chapman igjen skulle medvirke som gjesteartist. 

Chapman har vært korist og musiker bl.a. med det originale 
Rolling Stones, i tillegg til flere andre legendariske artister. Han 
spilte også sammen med Little Boy Blue under 25-årsjubileet 
deres i 2015. Little Boy Blue har gjennom årene også samar-
beidet med Stones’ øvrige støttespillere Bernard Fowler og Lisa 
Fischer. Bandet består i dag av Pieter Kentrop (vokal/gitar), 
Haakon Lien (gitar), Ture Janson (gitar), Ragnar Braata (bass), 
Tore Dahl (trommer) og Einar Lundstad (keyboard), i tillegg til 
Solveig Bull (kor) og blåsere Fredrik Øie Jensen og Marius Hatli.

24



25



26



Jon Niklas Rønning - Jeg 
reiser alene
Etter suksessen på Latter i Oslo, reiser nå «Jon Niklas 
Rønning - Jeg reiser alene» ut på turné. 
  
Rønning har fått strålende kritikker for sitt første soloshow, som er en 
personlig, morsom og gjennomført musikalsk forestilling som inne-
holder alt du kan ønske deg av et Rønning-show – aktuelle humorviser, 
store shownumre, underfundige betraktninger og en god dose selvi-
roni. Med seg på scenen har han noen av Norges beste musikere: Ole 
Morten Aagenæs på piano og vokal, Pernille Øiestad på vokal, Andreas 
Haga på bass -- og ikke minst vår egen Madeleine Ossum fra Hole på 
fiolin. Som tittelen avslører er «Jeg reiser alene» også et ærbødig nikk 
til Rønnings helt Ole Paus, som han er kjent for å parodiere.

Bli med Rønning og hans musikalske følgesvenner på en unik reise! 
Regien er ved Vemund Vik. 

Lør 23. november • Byscenen kl. 19:00

Opplev foredraget til bestselgende «Hjernen er stjernen» og 
«Hjernetrening»-forfatter Kaja Nordengen! Hjernen utvikler seg og er 
formbar hele livet, og hvordan du bruker den påvirker hvor motstandsdyk-
tig den er mot sykdom, også demens. Visste du at du kan trene hjernen 
din bedre? I dette foredraget vil Nordengen gi utfordringer og eksempler 
på hjernetrening, i tillegg til å forklare hva som skjer i hjernen. Foredraget 
avsluttes med en en gøyal hjernequiz og åpne spørsmål fra salen. Kaja 
Nordengen er hjerneforsker og lege i spesialisering i nevrologi ved Ak-
ershus universitetssykehus og førstelektor ved Universitetet i Oslo. Hun 
er også TEDx-speaker og har forøvrig hatt en rekke opptredener på TV, 
radio og aviser der hun har snakket om hjernen til folk flest.

Søn 24. november • Byscenen kl. 18:00

EIDSVÅG & DAGSLAND
Høsten 2019 slår to institusjoner in-
nen norsk musikkliv seg sammen når 
Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland 
legger ut på en omfattende høstturné. 
Dagsland og Eidsvåg har en fartstid 
i bransjen på over 70 år til sammen. 
De har begge opparbeidet seg unike 
posisjoner i norsk musikkliv og blir 
ansett som to av våre fremste artister. 
Nå slår de sammen to omfangsrike 
låtkataloger og publikum kan dermed 
vente seg en konsertopplevelse for 
historiebøkene. 

«Sigvart har en av Nordens flotteste 
stemmer, det er en fryd å jobbe med 
karen, det vanker gåsehud hver 
gang. Nå blir det altså rikelig med 
gåsehud-muligheter i høst. Om ikke 
stemmen min er så sofistikert som 
Sigvart sin, så hender det at den når 
fram. Dette gleder jeg meg til og for 
alle dere som har det som Knut Arild 
Hareide: «..når det gjelder musikk 
liker jeg alt fra Sigvart Dagsland til 

Bjørn Eidsvåg», så må jo dette være 
høstens riktige valg», humrer Eidsvåg. 
Dagsland ser også stort frem til å legge 
ut på veien med Eidsvåg: «Jeg gleder 
meg som en unge til disse konsertene. 
Bjørn er en av vår tids store norske 
formidlere, med en låtkatalog som kan 
gjøre de fleste andre grønne av misun-
nelse. Vi har ikke helt ulik bakgrunn, 
for å si det forsiktig, og jeg tenker at 
dette samarbeidet er en historie som 
lenge har ventet på å bli fortalt. Og ikke 
minst: Et viktig kriterium for meg, etter 
å ha turnert med Karoline Krüger i fjor, 
var at neste samarbeidspartner måtte 
være PENERE enn henne. Og da var 
jo valget enkelt.» Dagsland og Eidsvåg 
har begge blitt tildelt flere prestisje-
tunge priser som Prøysenprisen og 
flere Spellemannpriser. De har gitt ut 
flere titalls album med store salgssuk-
sesser og utsolgte turneer. 

Ons 27. november 
• Byscenen kl. 20:00





Fredag 3. mai • Bysalen Amfi kl. 20:00

Tors 12. desember • Byscenen kl. 19:00

Musikerne Charlotte Richardsen (trompet), Bente Illevold (eufonium) og 
Mats-André Soli (klaver) har satt sammen et allsidig repertoar der stemnings-
formidling og førjulsfred står sentralt. Adventstiden er hektisk for de fleste og 
det kryr av kommerisielle konserttilbud - denne konserten skiller seg ut med 
en musikalsk atmosfære som kjennetegnes av ro, tilstedeværelse og etter-
tanke. Charlotte Richardsen er trompetlærer ved Ringerike kulturskole, og to 
av hennes fordypningselever vil være med på konserten. Dette er Henriette 
Kristoffersen Hjørnstad (15) og Nikolai Hanssen Rokstad (16).

Fre 29. november • Bysalen Amfi kl. 19:00

ARE KALVØ - HYTTEBOK FRÅ 
HELVETE 

Are Kalvø beskriver boka og forestillingen slik:
 “Ein komikars motvillige forsøk på å lære seg å elske naturen.  
 
Are Kalvø er ein nordmann som ikkje verkar. 
 
Han vaks opp midt i eit postkort på Vestlandet, omgitt av fjordar 
og fjell som folk reiser halve kloden rundt for å oppleve, med tur-
muligheiter på alle kantar. Likevel har han aldri blitt ein naturens 
mann. Han flytta til byen og såg seg aldri tilbake. Dette har aldri 
vore eit problem. Før no.
 
For nokre år sidan begynte Kalvø å miste venner til naturen. 
Gode venner, som før alltid var med på pub for å prate tull, beg-
ynte plutselig å gå i fjellet, legge ut bilde av skispor, og i fullt alvor 
seie sånt som at det berre er i møte med naturen at du forstår kor 
liten du er.
 
Ein dag måtte Kalvø innsjå at han ikkje hadde ein einaste 
facebook-venn som ikkje hadde lagt ut eitt einaste bilde av seg 
sjølv på eit fjell. For første gong sidan han blei tvinga til slikt på 
skulen, la Kalvø derfor ut på tur, på ski og til fots, for å finne igjen 
vennene sine. Og for å finne ut kva i alle dagar det er som skjer. 
 
Resultatet blei «Hyttebok frå helvete», ei svært morsom og litt 
sint bok om vår tid og vårt merkelige forhold til naturen. Denne 
kvelden fortel han om turen, om vår tid, om naturen og om over-
raskande mykje anna som du ikkje trudde hadde noko med saka 
å gjere. Det blir stand-up. Det blir vitsar. Det blir tull. Det blir eit 
par uventa harde utfall mot alle som liker fjell betre enn folk. 
 
Etterpå kan du snakke med Kalvø, seie bortimot kva du vil til han, 
og kjøpe signerte bøker.”

Creegles er et tributeband til to av de 
største grunnsteinene innen countryrocken: 
Creedence Clearwater Revival og Eagles. 
Et seksmannsband bestående av erfarne 
musikere som har stor respekt for kildema-
terialet, og som serverer vegg-til-vegg med 
klassikere slik de skal gjøres -- fra "Bad 
Moon Rising" og "Hotel California" til "Born 
On the Bayou" og "New Kid in Town".

Creegles er: Knut Eirik Gilhuus (vokal), 
Haakon Lien (gitar/vokal), Åsmund Felberg 
Johnsen (gitar/vokal), Per Christian Aurdal 
(keyboard), Josef Berglund Ruud (bass) og 
Thomas Nystrand (trommer). Fre 6. desember • Bysalen Amfi kl. 21:00
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Fre 20. desember • Bysalen Amfi kl. 20:00

GUTTA I BYSALEN
Gutta FC er et lokalt rockeband fra Ringerike som 
gjerne blir assosiert med god stemning og høy gjen-
kjenningsfaktor på låtene. De er et 100% coverband 
som plukker perler fra de siste fire tiåra. Gjengen har 
holdt det gående helt siden 2005, og har en tendens 
til å samle fulle hus når de spiller live. Bandet består 
av Marius Listerud (vokal), Haakon Lien (gitar), Jan 
Inge Lerum (bass), Per Christian Aurdal (tangenter), 
Thomas Nystrand (trommer) og Geir Håvard Nohre-
Solvang (bakgrunnsstøy). 

Lør 14. desember • Bysalen Amfi kl. 22:15

Jul i Blåfjell har gledet utallige barn og voksne gjennom mange år. Det er med stor glede Ringerike 
Kultursenter ønsker velkommen til et herlig gjensyn med Turte, Tvilling, Rødnissejenta og alle de andre 
i Blåfjell. Ja, kanskje Mamsen og Lillegutt også dukker opp...?

Ons 18. desember • Byscenen kl. 17:30

I år skjer det merkelige ting i Blåfjell; den gamle kloke blånissen, 
Erke, har blitt veldig rar og det kommer pussige lyder fra kvist-
hulen. Og hvem kaster søppel i Blåfjell? Klarer de flinke Blånis-
sene å løse problemene før det blir julenatt? "Jul i Blåfjell" er en 
stor profesjonell oppsetning, med samme kunstneriske team bak 
turnéversjonen som også har laget oppsetniningen som i åresvis 
har blitt spilt i Oslo. Velkommen til en magisk juleforestilling som 

vll glede hele familien. For hele familien fra 5 år. Instruktør: 
Svein Sturla Hungens, scenograf: Ola Bråten, musikk Geir 
Bøhren & Bent Åserud, tekst: Gudny Ingebjørg Hagen.  

Big Band Xmas
I tradisjonen etter Ella Fitzgerlad og Frank Sinatra: Majken 
Christiansen og Ingar Kristiansen med Sandvika Storband, 
under ledelse av Eckhard Baur. 

Sandvika Storband gjentar suksessen fra julen 2017 og swinger 
julen inn med to toppvokalister i sjangeren. Majken briljerer foran 
bandet og leverer fra sitt store overskudd og suverene musika-
litet. Ingar Kristiansen er vår fremste crooner også med solid 
erfaring foran bandet. Det blir en variert konsert rundt Sinatra 
og Fitzgeralds kjente julelåter. Bandet varter opp med sine 
beste arrangementer av julemusikk fra de mest velklingende til 
hardtswingende versjoner. 

Majken Christiansen synger revitalisert jazz i tradisjonen etter 
de store jazzdivaer, der Ella Fitzgerald alltid vil være én av inspi-
rasjonskildene. De siste 15 årene har Majken vært Københavns 
mest populære swingjazz-sangerinne. Hun har gjort utallige kon-
serter i Danmark, har spilt inn flere plater og har fått egen dansk 
fankkubb! Ingar Kristiansen regnes som vår fremste tolker av 
Sinatratradisjonen. Han gjorde en konsert med tema Sinatra 100 
år under årets Oslo jazzfestival og nå er det låter fra Sinatras 
juleplater som tas fram. Sammen med trommeslageren Torstein 
Ellingsen ga Ingar i 2001 ut CD'en The Sinatra Songbook. 

Eckhard Baur er utdannet ved jazzlinja på musikkhøgskolen i Köln hos 
Jiggs Wigham og har i tillegg tatt klassiske studier ved musikkonserva-
toriet i Mainz. Han har spilt med flere europeiske radiostorband og inter-
nasjonale artister som Bobby Shew, Benny Waters, Billy Mitchell, Bobby 
Burgess, Claudio Roditti, Sammy Davis Jr., Sarah Vaughan og Sinead 
O´Connor. Han er også kjent som orkesterleder bl.a. for TV2's serie “Skal 
vi danse”. Han har vært fast medlem i Bob Brookmeyers New Art Orches-
tra, og var i 2005 Grammy-nominert som medlem av orkesteret. 

Sandvika Storband anno 2019 er et av Norges ledende storband. Bandet 
er kjent for sitt veksthus for yngre musikere og sitt utstrakte samarbeid 
med ledende nasjonale og internasjonale jazzpersonligheter. SSB har 
utgitt 11 CD-er som har fått svært gode omtaler i inn og utland.
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Kristian Valen: 
"ÅSTED VALEN"
16 år har gått siden Kristian Valen fikk sitt nasjonale 
gjennombrudd som har gjort ham til Norges mestsel-
gende komiker!  Nå er han tilbake med showet “Åsted 
Valen”. Fredag 20. desember er Kristian klar for et nytt 
Hønefoss-besøk. 

Det blir som vanlig parodier på TV program/artister og kjendiser fra inn og utland i 
kjent Valen stil.  Han har også fått med seg at TV2 har et program som heter "Åsted 
Norge" og at "Gutta på tur" i fjor var tilbake på skjermen! Her blir det parodier når 
Valen inviterer gjester/kjendiser som overhodet ikke passer inn som gjester når han 
tolker disse TV-suksessene. 

I "Åsted Valen" blir det et gjensyn med noen av Kristian Valens mest populære kara-
kterer - som i nåtid vil memorere med publikum om hva som har skjedd siden sist...

"Åsted Valen" er hans første nye show siden 2012, da "Fra Hillevåg til Hollywood" 
hadde sin premiere.  I hans nye show får publikum det som forventes av og med 
Kristian Valen, når han entrer scenen.  Musikalske og verbale imitasjoner som 
både imponerer i sin likhet med "originalen" - og den humor som kjennetegnes fra 
Siddisen...  Med Kristian på scenen får publikum et helaftens show som utfordrer 
lattermusklene - igjen og igjen!

Fre 20. desember • Byscenen kl. 19:00
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7/9
15 & 16/11
22 & 23/11 
29/11 
30/11
6/12
7/12
13/12
14/12
15/12

Ina Wroldsen
Vassendgutane 
Rydell & Quick
DJ | Snorre
Alphaville
Wallmans on tour 
Yang-Breakers
DJ | Snorre
90`s party |Paradisio|Dr.Bombay
Him te jul |Vidar Johnsen 

sundvolden.no | sundvolden@sundvolden.no | ticketmaster.no | ringbillett.no | tlf: 3216 2100

Vi garaterer den beste totalopplevelsen: 
god hjemmelaget mat, uforglemmelig stemning og 

musikk i verdensklasse. Alt på ett sted!
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