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Tradisjonen tro innvies det nye året av Hønefoss Ungdomskorps. Lørdag 5. januar ønsker de velkom-
men til en variert konsert som spenner over klassiske verk, viser og storbandmusikk til programmusikk. 

Denne gangen er det Marte Helleseter 
Hval og Bjørnar Reime som er gjester. 
Felles for dem begge er at de er kjente 
fjes i distriktet fra bl.a Sommerrevyen og 
Fosserock (tidligere Jailhouse Rock). 

Marte Helleseter Hval er fra Hole og har 
jobbet som utøvende artist og pedagog i 
mange år. Hun eier Showskolen sam-
men med sin søster, der hun underviser 
i sang og dirigerer Showkoret. Marte har 
utdannet seg som sanglærer innenfor 
Complete Vocal Technique og er også 
utdannet artist fra Liverpool Institute for 
Performing Arts og Bårdar Akademiet. 
Etter endt utdanning har hun blant annet 
medvirket i "Sound Of Music" og "Evert 
Taube" på Edderkoppen Teater. Hun har 
også vært med på julekonsertene "Det 
Lyser i Stille Grender", juleshowet "Farts-
fylt Juleshow" og TV-programmene "Beat 
for Beat" og "Kjempesjansen".

En fast tradisjon er julekonsert på Klek-
ken, og i år gleder Marte seg til å ha 
med seg Bjørnar.

Bjørnar Reime er Hønefossingen som i 
2008 vant rollen som Danny i "Grease"-
konkurransen på TV-Norge. Han har 
siden den gang jobbet i både inn- og ut-
land som artist og entertainer. Lokalt er 
nok Bjørnar mest kjent for sin deltakelse 
i arrangementer som "Rockefroskene" 
og som vokalist i partybandet Yang-
Breakers. Han debuterte i Hønefoss 
allerede som tenåring i Hilde Dahlen's 
oppsetninger. Bjørnar er utdannet på 
Musikkteaterlinjen på Bårdar Akademiet 
klassen 09/11. 

Nasjonalt har Bjørnar opptrådt i musi-
kalene "De 3 Musketerer" (Folketeat-
eret) og "Grease" som Danny (Chataeu 
Neuf). Han har vært vokalist i "Skal Vi 

Danse", koret i Eurovision Song Con-
test i 2015, spilt skurken Harald i "Hotel 
Cæsar" samt opptrådt i "Beat for Beat". 
Han opptrer stadig vekk i både inn- og 
utland med en rekke partyband og show 
som Hans Orkester, Beat for Beat-ban-
det, Wallmans on Tour og Starworkers.

Hønefoss Ungdomskorps dirigeres av 
Espen Aslaksen.

Lørdag 5. januar 
• Byscenen kl. 16:00
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Samtalen

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.

Magnus Jackson Krogh ble kjent med bokserien «Livet med 
ADHD», før han gav ut serien «Turbo Tore» i 2016. Magnus 
har vært å se i blant annet VG-nettserien «Oljebarna», «God 
Morgen Norge» (TV2), «Dagens mann» (TV3), «Typisk deg» 
(TVNorge) og «Mitt livs publikum» (TV3).

De siste fem årene har Magnus reist land og strand rundt for å 
synliggjøre konsekvensene med å vokse opp som "annerledes-
barn" og konsekvensene barna må leve med resten av livet 
-- dersom de voksne ikke tar ansvar for alle barna i familien eller 
klassrommet, eller fratar dem mestring og selvbilde. 
Sammen med psykiatrisk sykepleier Hilde Kragebøl skal han 
gjøre et dypdykk inn i sitt eget liv med janteloven, diagnosen 
ADHD, spiseforstyrrelser og et meget kort besøk på en psyki-
atrisk klinikk. I samtale med en Kragebøl, som også er mamma 
til to barn med ADHD, skal Magnus ta publikum med på en reise 
igjennom et liv som "annerledes" og "bokstavbarn". - Myter skal 
avkreftes, vi skal drepe ryktene, og vi skal fortelle sannheten - 
færdi snakka, sier Magnus om showet sitt.

Mannen bak en av landets mest populære blog-
ger og en av de fremste talsmennene for ADHD 
kommer til Hønefoss for å holde foredrag -- eller 
nærmere bestemt en samtale.

Torsdag 10. januar • Bysalen Amfi kl. 19:30



Lørdag 2. + søndag 3. februar • Se kalender s.16

Lørdag 2. og søndag 3. februar er det igjen duket for “Krafttak for kultur”; det lokale kulturlivets 
egen helg der inntektene går til driften av Ringerike Kultursenter.  

Krafttak for kultur 2019
Hele helgen bidrar smått og stort av lokale kulturaktører for å 
trekke publikum til kultursenteret, og gjør dermed en uvurderlig 
innsats for å opprettholde tilbudet på huset. 

Lørdag er det tradisjonen tro “Kor og korps i skjønn forening”. 
Her kan du møte de fleste av distriktets utøvere på dette 
området i samarbeid, som for eksempel DaCapo, Ringerike 
Trekkspillklubb, Jevnaker Ungdomskorps/Stranden Musik-
kforening, Showkoret, Ringerike Janitsjar, Ringerike Mannskor, 
Ringerike Veterankorps, Veme Sangkor, Hønefoss Ungdoms-
korps og Nakkerud Hornmusikk. 

Senere på kvelden blir det også i år Kraftjam i Bysalen Amfi, 
arrangert av gjengen bak Fritt Fram – Åpen Scene. Her er 
det åpent for de som vil melde seg på og spille eller synge 
en låt, jamme med andre musikere, eller lese dikt, danse, 
eller fortelle noe morsomt -- kort sagt by på seg selv i en eller 
annen form foran et publikum. På slutten av kvelden blir det 
også i år premieutdeling for de beste deltagerne.  

Under artistgallaen på søndag stiller mange solister og 
etablerte band opp på Byscenen, og spiller for det som har 
vært en temmelig fullsatt sal tidligere år. Blant deltakerne på 
artistgallaen 2019 finner vi Kristin Bjerkerud, Marte Hellese-
ter Hval, Madeleine Ossum, Big Band Bullies, Drolsum Stas-
jon, Bjørnar Reime Erlandsen, Carina Erlandsen, Atone, Ida 
Olderøy Weggersen, Tor Arne Johnsen, Nikoline Roarsdatter 
Christensen, Hølen & Co, Elisabeth Vik, Pieter Kentrop, Nora 
Høistad, Gutta På Skauen, Monica Sik Holm, Just Friends, 
Kule Karer, Ingvild Hasund, Eirik S Dahlen, Showskolen, 
Musikalkollektivet, med mange flere. Konferansier er Ole 
Christian Øen.   

Showskolen
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SuperTrio Deluxe

Torsdag 7. februar • Byscenen kl. 20:00

Nordic Tenors - 
Viva La Musica
Nordic Tenors kombinerer utsøkt kunstnerisk kvalitet med humor, dans og 
musikalske overraskelser. Gruppen består av tenorene Sveinung Hølmebakk, 
Jan-Tore Saltnes og Roald Haarr. I 2005 hadde gruppen première på sitt første 
show "Bella Notte", og året etter fikk de Komiprisen som «Årets nykommer». 
Etter dette har de blant mye annet vært kongelige toastmastere for HMK 
Harald og de åpnet den nye operaen i Bjørvika. Nordic Tenors er også kjent 
for sine vakre julekonserter, og reiser i førjulstiden hvert år rundt i hele landet 
med humor, varme og høytid i "Christmas with Nordic Tenors". Denne våren er 
de ute på andre runde med sin populære “Viva La Musica” - og dermed tar de 
igjen turen innom Ringerike Kultursenter. 

Monica Sik Holm

Pieter Kentrop

Musikalkollektivet
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Magnus Berg

Tirsdag 12. februar • Byscenen kl. 18:00

Fredag 15. februar 
• BassGarasjen kl. 21:00

Nå kommer Klatremus og alle vennene hans til Kultursenteret!

...vel, alle er kanskje ikke venner sånn med en gang. Mikkel Rev er nok mest sulten 
han, men det vil Morten Skogmus gjøre noe med. Bestemor skogmus flyr mellom 
trærne og Bakergutten baker pepperkaker så pepperskyen står. Bjørner og stabburs-
mus, pinnsvin og Harepus, rev og Klatremus; de er kanskje ikke enige om alt mulig, 
men alle er med når de må redde Brumlemann fra å bli solgt til sirkus! Så bli med du 
også, og så kan vi kanskje feire Bamsens fødselsdag sammen til slutt?

Teaterstykket “Dyrene i Hakkebakkeskogen”, skrevet av Torbjørn Eger, presen-
teres av Victoria Productions, og har gjestet Ringerike kultursenter en rekke ganger 
tidligere. 

Dyrene i Hakkebakkeskogen

Den nye "gitarkometen" Magnus Berg 
har høstet stor oppmerksomhet i inn og 
utland, og dukket blant annet opp i BassGa-
rasjen i fjor sommer som gjesteartist med 
lokalheltene Gutta FC. 

Og det er på scenen, foran sitt publikum, 22 
år gamle Magnus Berg aller helst vil være, i 
følge artistens pressemelding. Der fortelles 
det videre: "Her får han spilt ut sine følelser 
med gnistrende energi og formidlingsevne. 
Med sine tekniske ekstremferdigheter på 

gitar, sin røffe vokal og sitt ‘tighte’ band, 
tar Magnus Berg deg med på en reise 
gjennom rockens historie med farger av 
pop, country og americana, hvor han på 
sin unike måte tolker såvel gamle musikk 
fra gamle storheter som sin egen. 

Bergs talent har allerede i en årrekke 
bragt ham til festivaler og klubbscener i 
Europa og til soulmusikken og bluesens 
hjemland, USA.

Magnus Berg plukket opp gitaren aller-
ede som seksåring, og konsertdebuten 
fikk han seks år senere under Kraft-
festivalen. Som 15-åring laget han sitt 
første album "Going to St. Pete" hvor 
han fikk med seg sin gode venn og 
mentor Mike Zito (Royal Southern 
Brotherhood) på tre låter.
 
I 2014 kom "Cut Me Loose" -- et album 
som fikk svært gode anmeldelser, gikk 
til topps på Roots Music Report (hvor 
det lå i 30 uker), ble kåret til «Årets al-
bum-nykommer» av bluesbladet Blues 
Blast Magazine og som fikk heftig 
radiorotasjon i statene. 

I september 2017 kom oppfølgeren 
"In My Shoes", der han for første 
gang bød på et album med kun eget 
materiale. Albumet inneholder flere 
låter som understreker at Berg ikke 
bare kan sin blues, men også er en 
mann med dyp kunnskap og forståelse 
for vintage soulmusikk. Med seg på 
albumet "In My Shoes" har han, som 
alltid, bassist Bo Berg og trommeslager 
Tomas Pettersen. 

Nå har Berg startet på et nytt album 
som slippes i 2019. Da krysser han 
over til et mer "rocka" uttrykk ala 
inspirasjonskilder som Queens of the 
Stone Age, Black Keys, Jack White/
Whitestripe og AC/DC. Dette blir en 
sjangerkryssning av rock, disco, pop 
og selvfølgelig blues."
 



Små spirer.
Store øyeblikk.

kompetansehus innenfor regnskap, rådgivning, hr og bedriftshelsetjenester
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Lørdag 16. februar • Byscenen kl. 18:00

Fredag 22. februar • Byscenen kl. 19:00

”Lykkeliten” med Rune Andersen hadde premiere i Kilden i 
Kristiansand i januar 2018, og har siden det fylt teatersaler på 
Stavangeren, Den Nationale Scene i Bergen og på National-
theatret i Oslo.

Forestillingen gjorde sterke inntrykk på et samstemt kritiker-
korps. Fædrelandsvennen trillet terningkast seks, Revolt 
Magasin skrev ”Respekt, Rune. Respekt” og ga også terning-
kast seks. VG mente at ”Forestillingen burde foreskrives på 
blå resept”, terningkast fem. Aftenpostens Mona Levin skrev 
begeistret: ”Mesterlig”, terningkast fem og Stavanger Aften-
blad: ”Denne må du se”! Terningkast fem.

Publikumsreaksjonene har vært tilsvarende. Her er et lite 
utvalg: ”Enestående”, ”Det sterkeste jeg noensinne har sett på 
en scene”, ”Strålende”, ”En emosjonell berg og dalbane, med 
mye latter og noen tårer”, ”En viktig og rørende forestilling”.

”Lykkeliten” setter fokus på et viktig og omfattende tema;  Barn 

Arnt Hjalmar, Selnes & Elvis har satt hverandre stevne i et humor-
istisk, fartsfylt og musikalsk show. Arnt Hjalmar og Selnes er kjent 
fra mange års samarbeid i Honningsvågrevyen. Nå har de slått seg 
sammen med selveste Elvis, som etter mange år oppe hos vårherre 
er kommet ned igjen for å hjelpe de sobre herrene på den smale sti.  
Herrene tør ikke garantere tørre seter, men gir dog rundhåndet lat-
tergaranti til sitt kjære publikum, og hevder ublygt at dette er årets lat-
terbombe. På scenen: Stein-Arild Olaussens, Finn Arild Selnes, Thor 
Erling Kornes. Musikerne som medvirker er: Tom Rønningsveen på 
keyboard, Jens R. Jensen på gitar og Bjørnar Johansen på trommer.

som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Her med en pappa, 
som kom hjem fra sjøen og drakk og slo. Og på den andre 
siden viktigheten av de gode naboene, elskelige lærere, mor-
mor og morfar, en mamma med grenseløs kjærlighet til Rune 
og søstrene. Disse gode kreftene som gjorde en forskjell. Det 
utvises balansekunst på høyt nivå mellom det hylende mor-
somme og beksvarte mørke. Forestillingen er full av humor 
og optimisme, typetegninger og imitasjoner. 

Fædrelandsvennen: ”Rune Andersen føyer et nytt kapittel til 
denne type dramatikk med dypt alvor og komikk, og han gjør 
det som en kjærlig mester, full av menneskelig varme”.

Velkommen til en ærlig, rystende og humoristisk forestilling.

LYKKELITEN med Rune 
Andersen

Fra vidda til Las Vegas



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



Fredag 8. mars • Bysalen Amfi kl. 19:00

Lørdag 9. mars • Bysalen Amfi kl. 21:30

ADAM & MADAMEN 
- om menn fra Mars og kvinner fra Venus

Forskjellen på kvinner og menn har mange 
forsøkt å beskrive, og på selveste kvinnedagen 
gir Tor Arne Johnsen & Guttemusikken seg i 
kast med samme oppgave: Publikum inviteres 
til temakonsert om forholdet mellom kjønnene - 
fra Edens have til #metoo. 

Som låtskriver har Tor Arne Johnsen vært opptatt av 
kvinnesak og likestilling helt siden han sammen med Else 
Michelet skrev kabareten En gutts lykke for Centralteatret 
i Oslo i 1979. Tittelen Adam & madamen er hentet fra pro-
gramserien ved samme navn, som gikk i NRK radio i 1988. 
I 9 programmer ble kjønnsroller endevendt og harsellert 
med i samarbeid med Tormod Aune og Knut Hem, og flere 
av sangene fra serien har tålt tidens tann og blir å høre 
på konserten. I tillegg blir det musikk fra andre program-
mer som Johnsen & Aune har levert musikalske innslag 
til: Brekeland Bensin & Camping, P2-mannsrevyen Du 
slette tid, Hallo i Uken, Norgesglasset m. fl. Kjønnsroller 
var også temaet i Tor Arnes kritikerroste énmannsshow 
Sannheten om den fete førtiåringen, som turnerte landet 
rundt fra 1997 til 2002, med gjestespill på Rogaland Teater 
og Grand Farris Hotel i Larvik. 

Adam & Madamen byr på muntre og ettertenksomme 
sanger i mange sjangre, og det hele bindes sammen med 
en grundig analyse av mannens mange liv: Menn har bl.a. 
følelsesliv, tankeliv, underliv, friluftsliv og selvsagt selve 
livet, der man kan beskue navlen. Med seg på laget har 
Tor Arne Johnsen noen av Ringerikes dyktigste musikere: 
Per Christian Aurdal tar hånd om tangenter og synger. 
Svein-Haakon Ånesen Lien lirer gitarer og synger, Jehad 
Hammad spiller bass og synger, og Sveinung Felberg 
Johnsen har ansvaret for trommer og perkusjon. Det vil 
også dukke opp en hemmelig og syngende gjest! 

CHICKENBEAT 
Liker du å høre på låter fra Eric Clapton, John Mayall, 
Bonnie Raitt, Bob Dylan, Nora Jones, Tina Turner, ZZ 
Top, Robben Ford og lignende artister? Da skal du ta 
deg en tur til Ringerike kultursenter og Bysalen Amfi 
lørdag 9. mars. Der spiller ChickenBeat for andre gang 
etter stor suksess i fjor. ChickenBeat, med medlemmer 
fra både Hønefoss og Jevnaker, består av noen av dis-
triktets mest erfarne musikere. Bandet spiller fengende 
rythm & blues, country og rock som både er hørbart og 
som det kan danses til. Nytt i år er Alf Bretteville som 
gjestevokalist. ChickenBeat består av følgende medlem-
mer: Ida Weggersen (sang), Alf Bretteville (sang), Per 
Christian Aurdal (orgel og piano), Harald Smith (bass), 
Morten Bjønnes (gitar), Tom Johannessen (gitar), Elmar 
Karlsen (trommer). Dørene åpnes kl. 20.00 og Chicken-
Beat starter å spille kl. 21:30.

Adam & madamen er oppfølgeren til fjorårets temakonsert Hurra 
for 18. mai, som trakk fullt hus og fikk flott avisanmeldelse og 
strålende tilbakemeldinger fra publikum - med krav om mer. 
Kravene innfris den 8. mars!
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TLF 32 12 45 01 · post@fengselet.com 
FOR MER INFO: fengselet.com

Tlf 32 12 39 70 · post@brasseriefengselet.no
FOR MER INFO:  brasseriefengselet.no STORGATEN 9 · HØNEFOSS

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

PROGRAM
FØRSTE 
HALVÅR 2019

I forbindelse med arrangementer på Ringerike 
Kultursenter setter Brasserie Fengselets dyktige 
kokker opp en egen 2-retters kulturmeny. Menyen 
er basert sesongens beste råvarer med lokal inspirasjon.

Meny serveres fra kl 17.00. For reservasjon av bord, 
tlf 32 12 3970 eller post@brasseriefengselet.no. 

Se også brasseriefengselet.no for våre andre menyer.

2-retters kulturmeny kun kr 350,-

Musikalsk lørdagsgodt kl 14
GODT OG VARIERT PROGRAM!

9. FEBRUAR:
Gamle Sandvika Storband 
med Susanne Fuhr
«Tribute to Dinah Washington»

23. FEBRUAR:
Hølen og Co
«Musikk fra hjertet»

9. MARS:   
Hønefoss Storband
Hønefoss Storband byr på swingende låter.

6. APRIL:
Trond Lien, Frøydis Grorud 
og Kristin Bjerkerud

25. MAI: 
Hønefoss Storband 
Hønefoss Storband byr på swingende låter.

14.-23. MARS:
Utstilling Kari Hestnes
Salgsutstilling med malerier i en magisk kombinasjon 
av håndlagde tekstiler fra Rajasthan. 

Vernissage: torsdag 14. mars kl 12-17. Åpent: 15.-16. kl 11-16, 
torsdag 21. kl 12-17, fredag 22. og lørdag 23. kl 11-16.

LØRDAG 16. FEBRUAR KL 18.30
VÅRE LÆRLINGER ER «Alene hjemme»
Våre to dyktige kokkelærlinger tar over kjøkkenet, og serverer 
en selvkomponert 3-retters meny. KUN 40 PLASSER! 

3 retters «MINI CHEF» MENY 375,- pr. pers. + avg.

LØRDAG 9. MARS KL 19.00
Winemakers dinner med Cave de Tain
David Quillin fra den anerkjente vinprodusenten Cave de Tain fra 
Hermitage i Frankrike kommer og våre dyktige kokker vil servere 
deg en 4-retters meny med masse lokale råvarer, kombinert med 
håndplukkede viner fra produsenten. 995,- pr. pers. + avg.

LØRDAG 27. APRIL KL 18.30
Sushi, Riesling, Riedel, Lars og Morten
Vår tidligere kjøkkensjef, og nå matfaglig-konsulent på Kulinarisk Akademi, 
Morten S.Haakenstad kommer på besøk til oss og vil servere sushi. Fra vår 
vinhandler Palmer Group, kommer Lars Heskjær. Han vil servere utsøkte 
rieslinger i riktige glass fra Riedel i Østerrike. 895,- pr. pers. + avg.

Se fengselet.com for komplett program   

Smakebiter fra



Torsdag 14. - søndag 17. mars
Byscenen • Se kalender s. 16

Lørdag 16. mars • BassGarasjen kl. 20:00

Den norske versjonen av musikalen Jungel-
boken av Arne Lindtner Næss, Wayne McK-
night og Svein Gundersen er laget svært fritt 
over boken til Rudyard Kiplings klassiker om 
gutten som vokser opp blant ulver. Mowgli er 
en tøff og uredd gutt, men farene lurer farer 
overalt! Jungelen er full av dyr som er ute etter 
et realt måltid. Tigeren ShereKahn, snyltedyra 
Lulu og Tabaqui, den sleipe pytonslangen 
Kaa og apekongen Louis er på sporet! Held-
igvis for Mowgli finnes panteren Baghera, den 
bekymringsløse bjørnen Baloo og alle ulvebrø-
drene hans. Mottoet er "EN FOR ALLE – 
ALLE FOR EN!"
 
Det har vært laget et utall filmer og teat-
eroppsetninger av Jungelboken, aller mest 
kjent er den klassiske Disney-versjonen. 
Musikalversjonen har flere ganger har vært 
oppført med stor suksess ved teatre rundt om i 
den ganske land og mange av sangene er blitt 
kjente slagere. MusikalKollektivet slipper løs 
musikal master ensemblet’s 31 ville jungeldyr 
på scenen i dette fargerike eventyret for hele 
familien. Bli med inn i jungelen og se en 
sprudlende musikal med humor, fart, spenning 
og fengende musikk! 

Musikalkollektivet:

Jungelboken

Daniel Kvammen har virkelig satt Geilo på kartet med sine 
underfundige og superfengende låter de siste årene. Fra det 
trippel Spellmann-nominerte debutalbumet ”Fremad i alle ret-
ninga” har det meste gått oppover for unge Kvammen. 

16 mars kommer Daniel (og bandet hans) til Hønefoss og 
BassGarasjen, hvor publikum får oppleve klassikere som 
"Du fortenar ein som meg", "Me dansar ikkje for moro skyld" 
og "Om du vil ei gong til" i en intim setting, direkte fra mannen 
som skrev dem. 

Daniel Kvammen
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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!



LØRDAG 5. JANUAR:
Hønefoss Ungdomskorps: 
Nyttårskonserten 2019
Byscenen kl. 16:00
kr. 280,-/140,- (u. 16 år)

TORSDAG 10. JANUAR:
“Samtalen” - inspirasjonsshow 
m/ Magnus Jackson Krogh
Bysalen Amfi kl. 19:30
kr. 350,-/250,- (u. 16 år)

FREDAG 11. JANUAR:
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

FREDAG 25. JANUAR:

Russerevyen “Milennium”
Byscenen kl. 18:00
Byscenen kl. 21:00
kr 290,-

LØRDAG 26. JANUAR:
Russerevyen “Milennium”
Byscenen kl. 14:00
Byscenen kl. 18:00
Byscenen kl. 21:00
kr 290,-

LØRDAG 2. FEBRUAR:
Krafttak for kultur
“Kor og korps i skjønn forening”
Byscenen kl. 16:00
kr. 150,-

Krafttak: KraftJam – Åpen scene 
Bysalen Amfi kl. 20:30
kr. 100,-

SØNDAG 3. FEBRUAR:
Sentrumskirken: Kulturkirke 
Bysalen Amfi kl. 11:00

Krafttak: Artistgalla 2019
Byscenen kl. 18:00
kr 250,-

TORSDAG 7. FEBRUAR:
Nordic Tenors - “Viva La Musica”!
Byscenen kl. 20:00
kr. 425,- 

LØRDAG 9. FEBRUAR:
Musikalkollektivets Musikalgruppe for 
voksne m/ Apropos + André Storeng: 
”Fra Les Misérable til Hair + litt mer”
Bysalen Amfi kl.15:00 
Bysalen Amfi kl.18:00

Ungdommens Kulturmønstring
BassGarasjen

TIRSDAG 12. FEBRUAR:
“Dyrene i Hakkebakkeskogen” - fami-
lieteater
Byscenen kl. 18:00
kr. 275,-

FREDAG 15. FEBRUAR:
Magnus Berg – konsert
BassGarasjen kl. 21:00
kr. 200,-

LØRDAG 16. FEBRUAR:
“Lykkeliten” - Show m/ Rune Andersen 
Byscenen kl. 18:00
kr. 470,-

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

“Fra Vidda til Las Vegas” - show m/
Arnt Hjalmar, Selnes & Elvis
Byscenen kl. 19:00
kr. 485,-

FREDAG 8. MARS:
“Adam & Madamen” - Tor Arne John-
sen & Guttemusikken
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 295,-

LØRDAG 9. MARS:
Chickenbeat – konsert 
Bysalen Amfi kl. 21:30
kr. 250,-

TORSDAG 14. MARS:
”Jungelboken” - Musikalkollektivet
Byscenen kl.18:00
kr. 295,-/180,- (gratis u. 5 år på fang)

Kulturkalenderen

16 Med forbehold om trykkfeil.16



FREDAG 15. MARS:
”Jungelboken” - Musikalkollektivet
Byscenen kl.18:00
kr. 295,-/180,- (gratis u. 5 år på fang)

LØRDAG 16. MARS:
”Jungelboken” - Musikalkollektivet
Byscenen kl.16:00
kr. 295,-/180,- (gratis u. 5 år på fang)

Daniel Kvammen – konsert
BassGarasjen kl. 20:00
kr. 300,-

SØNDAG 17. MARS:
”Jungelboken” - Musikalkollektivet
Byscenen kl.16:00
kr. 295,-/180,- (gratis u. 5 år på fang)

TORSDAG 21. MARS:
“Bestefar” - komedie med Sven Nordin
Byscenen kl.19:00
kr. 525,-

FREDAG 22. MARS:
«Du och jag farsan» - konsert m/ 
Jack Vreeswijk og Cajsa Stina Åker-
ström
Byscenen kl.19:30
kr. 495,-

LØRDAG 23. MARS:
Steinar Raknes & Unni Wilhelmsen – 
konsert
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 275,-

Kristian Valen «Fartøy Valen»
Byscenen kl. 19:00
kr 495,-

FREDAG 29. MARS:
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

LØRDAG 30. MARS:
Cæcilie Norby & Her Sisters In Jazz
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 300,-

SØNDAG 31. MARS:
Ringerike Veterankorps – Vårkonsert
Bysalen Amfi

Showstopper – musikalshow med 
Showskolen 
Byscenen kl. 15:00
Byscenen kl. 18:00
kr. 275,-/150,-

ONSDAG 3. APRIL:
Jan Eggum & Halvdan Sivertsen:
Byscenen kl. 19:30
kr 505,-

LØRDAG 6. APRIL:
Ringerike Janitsjar – Vårkonsert
Byscenen

TORSDAG 11. APRIL:
“Bør jeg være bekymret?” - forestilling 
med Christine Koht
Byscenen kl.20:00
kr. 445,-

FREDAG 26. APRIL:
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

SØNDAG 28. APRIL:
Kulturakademiet – Vårkonsert
Byscenen

FREDAG 3. MAI:
Akustisk kveld med deLillos
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 395,-

LØRDAG 4. MAI:
Stein Torleif Bjella – konsert 
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 350,-

Danse mot vår - Musikalkollektivet
Byscenen 

FREDAG 10. MAI:
“Cover Me – A Tribute to Bruce 
Springsteen”
BassGarasjen kl. 21:30
kr. 300,-

LØRDAG 15. JUNI:
DaCapo jubileumskonsert
Bysalen Amfi kl 17:00
kr 200 (u. 12 år gratis)

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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manus & regi  B ja rn i  T h o rs s o n

presenterer

oppfølgeren til

Hulemannen  
og

Pappa
Kjøp billetter på

www.bestefarshow.no Torsdag 21. mars • Byscenen kl. 19:00

Fredag 22. mars • Byscenen kl. 19:30

Sven Nordin: Bestefar
Først var han «Hulemannen», så ble han «Pappa!». Nå er 
Sven Nordin «Bestefar». 21. mars gjester han 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 gjennombrud-
det 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». 

Jack Vreeswijk og Cajsa Stina Åkerström utvider nå «Du 
och jag farsan» -- hyllest-turnéen til deres fedre, Corne-
lis Vreeswijk og Fred Åkerström, to giganter innen svensk 
musikkhistorie. De to siste årene har Jack og Cajsa Stina 
turnert i Sverige for utsolgte hus, blitt hyllet av både media og 
publikum og nå fortsetter suksessen på Norgesturné. 

Fred Åkerström og Cornelis Vreeswijk er to av de absolutt 
største svenske visesangerne gjennom tidende. På konserten 
”Du och jag farsan” byr Cajsa Stina og Jack på et tilbakeb-
likk og tolkninger av de to gigantene i svensk musikkhistorie. 
Publikum kan forvente seg en varm og stemningsfull kveld der 
flere av de mest kjente og likte låtene framføres blandet med 
anekdoter og fortellinger fra deres innholdsrike liv. Selvsagt 
kommer de også til å by på eget materiale og andre favoritter 
fra da og nå.

Jack Vreeswijk – sønnen til en av de største svenske leg-
endene Cornelis Vreeswijk, heltidsmusiker og artist. Jack har 

sluppet eget materiale og blitt kjent for sine personlige 
tolkninger av sin fars låtskatter. Jack har fått flere utmerkelser, 
har turnert flittig i mange år, har også turnert i Norge ved flere 
anledninger. 

Cajsa Stina Åkerström er datter av en av Sveriges mest 
elskede trubadurer og visesangere Fred Åkerström. Hennes 
største hits ”Av längtan till dig”, ”Fråga stjärnorna” og ”Är det 
så här det känns att komma hem” er klassifisert som tidløs 
svensk musikkhistorie og har som flere av hennes album solgt 
til gull. Det siste albumet «Vreden och stormen», produsert 
av Peter Kvint, ble sluppet hösten 2015 og ble hyllet av et 
samstemt kritikerkorps. Cajsa Stina turnerer flittig og har også 
gjort seg kjent som en fantastisk tolker av bl.a. Evert Taube 
og Ruben Nilsson. Hun har også en karriere som forfatter og 
kunstner. 

Åkerström og Vreeswijk
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Alt av billetter til lokale
arrangement!
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Kristian Valen: 
"ÅSTED VALEN"
15 år har gått siden Kristian Valen fikk sitt nasjonale gjennombrudd 
som har gjort ham til Norges mestselgende komiker!  Nå er han endelig 
tilbake med nytt show. Lørdag 23. mars er Kristian klar for sitt første besøk 
i Hønefoss siden 2015. 

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 karakterer - 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!

Lørdag 23. mars • Bysalen Amfi kl. 19:00

Lørdag 23. mars • Byscenen kl. 19:00

Steinar Raknes og 
Unni Wilhelmsen
"Chasing The Real Things" er Steinar Raknes´ tredje album 
med prosjektet Stillhouse, der Raknes synger og spiller kon-
trabass. Bassisten skriver låter innenfor americanasjangeren, 
og både coverlåter og egne låter bæres av særpreget i Raknes 
kontrabass-spill og vokal. På plata har bassisten med seg flere 
gjester, og mest fremtredende er munnspilleren Mickey Raphael 
fra Nashville, som til daglig spiller bl.a i Willie Nelson band. I til-
legg bidrar et stjernelag av norske artister: Unni Wilhelmsen, Ane 
Brun og Solveig Slettahjell (vokal), Ola Kvernberg (fiolin), Kjetil 
Møster (sax), Andreas Utnem (trøorgel) og Per Oddvar Johan-
sen (sag). På turnéen er bassisten på veien sammen med Unni 
Wilhelmsen, og de har satt sammen et nydelig og sterkt reper-
toar. Unni og Steinar har begge svært uttrykksfulle stemmer, og 
kontrasten mellom de to gjør at de utfyller hverandre på en helt 
spesiell måte. Kontrabass er det eneste instrumentet på scenen. 
Men Raknes spiller instrumentet som et orkester i seg selv. Han 
har en spillestil der han bruker fingerspill-teknikker som gjør at 
instrumentet fungerer både som en gitar og en bass. I tillegg tar 
han i bruk elektriske effekter, stomp box, og looping av både-
bass og stemmer. Dette er en konsert som varierer mellom det 
nære, intime og akustiske, til store lydbilder med fullt rocke-trøkk. 
Repertoaret er hovedsaklig låter skrevet av Raknes, fra hans tre 
utgivelser i Stillhouse-serien, med hovedvekt på den siste plata 
"Chasing The Real Things". I tillegg presenterer de fengende og 
særegne cover-versjoner av artister som Bruce Springsteen, Bob 
Dylan, og Depeche Mode. 
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Lørdag 30. mars • Bysalen Amfi kl. 20:00

Cæcilie Nordby og hennes 
europeiske søstre i jazz

Cæcilie Norby er ikke bare en av Danmarks største jazzsangere, men også en av 
de mest fremtredende og berømte sangerne på den europeisk jazzscene med en 
serie utgivelser på den prestisjetunge tyske plateselskapet ACT. 

I januar publiserte Cæcilie sin splitter nye «Europeiske søstre i Jazz”-prosjektet, et 
spennende samarbeid med kvinnelige stjerner fra den europeiske jazzeliten. Individuelt 
har de 5 musikerne merket seg som ledende på hvert sitt instrument. De fremtredende 
damene har en rekke spennende komposisjoner fra de siste tiårene med komponis-
ter på repertoaret som Nina Simone, Joni Mitchell, Rickie Lee Jones, Abbey Lincoln 
og Betty Carter, samt helt nytt originalt materiale. Norby var den første sangerinnen i 
Europa signert på legendarisk Blue Note og som fikk flere gullplater for hennes album 
på det amerikanske selskapet. Etter den siste duoutgivelsen med bassisten Lars Dan-
ielsson skrev pressen: 'Outstanding, focused and draging' (Gaffa, Danmark), 'Vocal 
jazz extra class' (JPC, Tyskland), 'Når musikk er gjort så dypt og empatisk, holder det 
til evigheten' (Tor Hammero, Norge). Medvirkende: Rita Marcotulli (piano), Hildegunn 
Øiseth (trompet), Dorota Pietrowska (trommer) og Lisa Wulff (bass). 

Søndag 31. mars • Byscenen kl. 15:00 og 18:00

SHOWSTOPPER 2019

Et hvert show eller musikal har en «showstopper». Showstopper er det nummeret som gjør at forestillingen 
«stopper opp», et wow-nummer, enten fordi det er stort eller ekstra flott.

Dette er fjerde gangen Showskolen setter opp «Showstopper». De har plukket ut noen av de fineste nummerene de vet om og 
satt sammen til en variert forestilling. De er innom både «Flashdance», «Chess», «Sound of music», «The Greatest Showman», 
«Oliver», «Moulin Rouge» og «Singin´ in the Rain» i tillegg til sanger fra "Trolls" og «The King of Pop». Dette blir med andre ord 
en variert forestilling fylt av sang og dans, med noe for enhver smak. 

Showskolens Showkompani består av ca 35 barn, unge og voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker. I tillegg til Showkompaniet, 
har de også med seg Showskolens nystartede Vokalkompani og Showkoret er også denne gangen med på flere innslag. Instruk-
tører er Guro Helleseter og Elisabeth Østvang Gundersen. Dirigent for Showkoret og Vokalkompaniet er Marte Helleseter Hval. I 
tillegg har Rebekka Nordvik vært med som gjestekoreograf.
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Eggum & Sivertsen
Ryktet forteller at Eggum og Sivertsen 
har lagt nye planer, og tatt noen 
nye (gitar)grep. Forrige gang de reiste 
på turné var det med stor suksess og 
fullsatte saler over hele landet, og nå 
har altså de to gitarkameratene funnet 
sammen igjen, og er klare med både 
nye og gamle sanger. 

Med kjente og ukjente gullfunn 
i hverandres skattekister, med varme 
og store doser humor byr de to på sine 

helt spesielle skråblikk på verden og 
på hverandre - med et årelangt venns-
kap i bunnen.

Igjen skal disse to folkekjære, men vel-
dig ulike artistene vise oss hvorfor san-
gene deres passer så godt sammen, 
og hvorfor både sangene og sangerne 
er elsket av en hel nasjon. De skal vise 
oss hvordan man, med bare to stem-
mer og to gitarer, kan fylle et konsertlo-
kale med intens tilstedeværelse, trøkk, 

Jan Eggum & Halvdan Sivertsen: “VI TO (er ikke Romeo og Julius)” 

rungende latter og myke, mag-
iske øyeblikk. Duo-formatet er nakent 
og krevende, men Jan Eggum og 
Halvdan Sivertsen oppnår på denne 
måten nærhet både til sangene og til 
publikum. Eggum & Sivertsen stortrives 
i hverandres selskap, og nå skal det 
norske folk igjen få sjansen til å trives 
sammen med dem. Hver gang vi møtes 
er det på´an igjen. 

Onsdag 3. april 
• Byscenen kl. 19:30
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TETT PÅ
HVERDAG 
OG FEST

63 butikker · Åpent 10-20(18)
kubensenter.no
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Christine Koht: 
BØR JEG VÆRE BEKYMRET?

"Har du noen gang vært stresset og urolig for noe som helst 
- da er dette showet noe for deg", heter det i showets presse-
melding. "Og har du ingen bekymringer, så kan du få noen av 
Christine Koht - hun har flere enn hun trenger selv.  
Bekymringskunstner Koht synes hverdagsangsten vår har et 
ufortjent dårlig rykte. 
I sitt splitter nye show «Bør jeg være bekymret?» gyver hun 
løs på små og store utfordringer med stor entusiasme og liten 
evne til krisehåndtering. 
 
Så slapp av, len deg tilbake -- du har garantert færre prob-
lemer enn henne!  Det er all grunn til å være bekymret, men 
det er ingen grunn til å være sur. Noe skal vi jo dø av, så bare 
kom å le deg i hjel!" Regi er ved Teodor Janson. 

CHRISTINE KOHT: Etter å ha jobbet i RadiOrakel begynte 
hun i 1997 i NRK hvor hun de første årene jobbet i radio, blant 
annet sammen med Anne Lindmo i Mammarazzi på NRK P3. 
Hun ledet sitt første TV-program "Koht vs J-Diva" på NRK2 i 

2002, og har senere vært programleder for blant annet "Koht i 
kommunen" og "Jan Johansen: Jakten på den norske man-
nen". I 2015 begynte hun å jobbe i TVNorge og hadde pre-
miere i kanalen med programmet "Koht og kidsa" høsten 2016. 
Hun har vunnet Gullruten som beste kvinnelige programleder 
to ganger; under Gullruten 2005 for "Jan Johansen: Jakten 
på den norske mannen" og under Gullruten 2007 for "Koht i 
familien". I 2010 ble Koht tildelt Neshornprisen, Klassekampens 
kulturpris. 

Hun har i tillegg vært nominert til to priser for forestillingen 
"Koht på scenen" under Komiprisen 2007; beste kvinnelige art-
ist i revy og komedie og beste forestilling på scene, Komiprisen 
2013 i klassen beste stand-up-artist og Gullruten 2017 i klas-
sen beste kvinnelige programleder for Koht og kidsa.

Torsdag 11. april kan du oppleve Christine Koht i det splitter nye showet «Bør jeg 
være bekymret?» 

Torsdag 11. april • Byscenen kl. 20:00





Etter å ha eksistert som liveband i godt over 30 år, har 
deLillos det siste året valgt å gjøre helt akustiske konserter. 
Det er flere grunner til dette. På alle de utgivelsene gruppa har 
kommet med, helt siden den første singelen i 1985, har den 
akustiske gitaren blitt brukt som et element i musikken. Den 
akustiske gitaren er ofte også instrumentet en låtskriver kom-
ponerer sangene sine på, og intet unntak for deLillos. Altså et 
kjærkomment instrument gjennom alle tider. 
 
 I 2017 ga deLillos ut sitt hittil siste album: "La oss bli fri, for all 
nostalgi", og det var her det akustiske for første gang ble gjen-
nomført som et konsept på en hel innspilling. Denne plata ble 
spilt inn live for et lite publikum på én mikrofon i en stor gammel 
stue på Frogner. Samspillet, og den måten å lytte til hverandre 
på, ga bandet mersmak til å utvikle dette som et mer fast op-
plegg også når det gjaldt å spille alle de andre sangene. Enten 
de er godt kjente og etablerte deLillos sanger, eller om de er 
blant de som ikke har vært ofte spilt. 
 

Stein Torleif Bjella 
En av våre aller største visekunstnere leverer mel-
odier, historier med en formidlingsevne som få, om 
noen, er i nærheten av her til lands. Stein Torleif 
Bjella gjorde seg for alvor bemerket med solodebu-
ten «Heidersmenn» i 2009. To år senere innkas-
serte oppfølgeren «Vonde Visu» Spellemannpris, 
Prøysenprisen og Bendiksenprisen. «Heim for å 
døy» avsluttet trilogien i 2013, med førsteplass på 
VG-lista. I 2016 kom «Gode Liv», Bjellas fjerde 
soloalbum. 
 
Det er bare å glede seg til et dykk ned i Bjellas 
låtunivers, og mer sørgmodig glede og romantisk 
hjertesorg.

Akustisk kveld med deLillos
 På mange steder, særlig kulturhus, så møter deLillos et sit-
tende publikum og nettopp da er det akustiske lydbildet noe 
som fungerer bra. Det blir et veldig hyggelig møte mellom sal 
og scene, der både musikken, tekstene og verbale pussigheter 
mellom låtene skaper god kontakt.  
 
Selv om bandet sitter på scenen og spiller váre og fine låter, 
uten forsterkere og gitarvreng, så spilles det også låter med 
rocka energi. DeLillos er stolte av disse konsertene, og lover 
en storartet kveld med mye variasjon.  
 
Instrumenter som spilles på: Akustisk kassebass, akustiske 
gitarer, mandolin, gitarbanjo, gitardobro, flygel/piano, har-
monium, håndspilt cajon og lettere cymbaloppsett pluss litt 
perkusjon og munnspill. 
 

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

Lørdag 4. mai • Bysalen Amfi kl. 20:00
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DACAPO - 30 år og 
fortsatt gla’

30 låter, 10 musikere, en tre tim-
ers energibombe av en konsert, 
og et dypdykk ned i karrièren 
til en verdens største artister og 
scenepersonligheter. 

I 2006 satte prosjektleder og hovedvokalist 
Håvard Bakke i gang med sitt drømmepro-
sjekt. I bunnen lå et brennende ønske om 
å fremføre musikk av sin store helt Bruce 
Springsteen, men samtidig også formidle 
noe av det man kan oppleve på en konsert 
av sjefen sjøl; nemlig en uslåelig, livsbe-
jaende miks av musikalitet, dynamikk, leken-
het, spilleglede og positiv energi. Musikere 
ble håndplukket fra det levende musik-
kmiljøet i Sandvika utenfor Oslo, og låter 
fra en lang og rikholdig karrière ble behørig 
valgt og satt sammen. 12 år senere ruller 
toget videre, og "Cover Me" er igjen klare til 
å begi seg ut på veien med sine energiske 
konserter.

Håvard sier om “Cover Me”: - Vi er ikke et 
coverband. Vi er et TRIBUTE-band! Vi for-
valter en idé og en katalog fra en artist som 
legger lista stadig høyere som liveartist. Det 
er ubeskrivelig moro, men også et klart ans-
var. Det prøver vi å følge opp med å plukke 
låter fra hele hans karrière – kjente og min-
dre kjente, og sette sammen nye setlister for 
hver eneste konsert, slik at hver opplevelse 
blir annerledes og unik. Eller som sjefen sjøl 
sier: «I can’t promise you life ever after – but 
I can promise you life right now!» 

Fredag 10. mai 
• BassGarasjen kl. 21:30

Lørdag 15. juni • Bysalen Amfi kl. 17:00

Distriktets største blandakor, DaCapo, fyller 30 år. Dette 
ønsker koret å markere med en uhøytidelig konsert i 
Bysalen Amfi lørdag 15.juni. Publikum vil få servert et 
variert repertoar fra harmonisk acapella til swingende 
rytmer med fullt band. DaCapo's musikalske leder og di-
rigent er Ann Kristin Annerud. Pianist og akkompagnatør 
er Tove Hansen. 

COVER ME 
– a tribute to 
Bruce Springsteen 

Konsertene har så langt fått bl.a
følgende reaksjoner:

”Oslo-bandet forlater Hamar med en 
sterk femmer, og ville sikkert gjort 
Bruce Springsteen stolt.” Terningkast 5 
(Hamar Arbeiderblad 2018)

”…et hardtarbeidende band i beste 
E-Street Band-tradisjon…” (Oppland 
Arbeiderblad 2017)

“...tre timers Springsteen-fest!” Terning-
kast 5. (Drammens Tidende – 2011)
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Tlf. 32 14 06 88  -  Holmboesgt. 3-5  -  Hønefoss  -   www.tritonos.no

- Norges mest komplette tekniske leverandør innen 
           lyd, lys, scene, bilde, backline!
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Vi støtter det lokale kulturlivet i 

Ringeriksregionen


