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Tradisjonen tro innvies det nye året av Hønefoss Ung-
domskorps lørdag 11. januar. Hele regionens konser-
torkester er i storform og ønsker et stadig økende 
publikum velkommen til et par timer med festmusikk.

Ungdomskorpset satser som tidligere på en variert konsert som 
spenner fra klassiske perler via filmmusikk til rock, og selvsagt 
drivende dyktige solister. Det blir også nyttårsstemning med musikk 
av Strauss og andre kjente "nyttårs-komponister". Denne gangen 
er Morten Grøtnes gjest på konserten. Morten Grøtnes er frilans 
komiker, sanger, skribent og skuespiller. Han har vært en del av 
Sommerrevyen i Hønefoss, siden oppstarten i 2000. Han har erfar-
ing fra flere sjangre, i tillegg til revy, bl.a opera, kabaret, musikal og 
teater. Han har jobbet med diverse TV-program og underholdt med 
innslag på Komiprisen. Han er også kjent for sine soloshow med et 
variert innhold av standup, musikalsk humor, parodier og medleyer. 
På nyttårskonserten vil dere få høre Morten sammen med Høne-
foss Ungdomskorps, en spennende kombinasjon som vil gi et flott 
musikkfyrverkeri ved starten av året 2020. Hønefoss ungdomskorps 
dirigeres av Espen Aslaksen.

DUGG har spilt melodiøs gitarrock med sterke 
norske tekster i nær 10 år. Med solid låtstruktur 
svever lydbildet mystisk, mørkt og melankolsk. 25. 
januar er de tilbake på BassGarasjen i Hønefoss.

Lørdag 25. januar kommer de til BassGarasjen på Høne-
foss og med seg har de sitt siste album «Fjernsyn» som ble 
gitt ut september 2019.

Oslo-bandet DUGG ble startet i 2010 og består nå i 2020 
av Erik Bakk (vokal), Trond Holst (gitarer), Stian Traasdahl 
(bass) og Jon Moslet (trommer). De spiller egenkomponert 
rock på norsk med stort fokus på sterke melodier og gode riff.

Bandet spilte inn sin første EP allerede høsten 2011, i 
Grouse Lodge Studios i Irland. I 2013 kom albumet «Et 
hemmelig sted» som ble fulgt opp av «Livet er dødelig» 
i 2016. «Fjernsyn» er bandets seneste utgivelse og er et 
resultat av tre år med jobbing. Albumet ble spilt inn i Irland 
og i Oslo.

DUGG reiser til Hønefoss for å spille den første av mange 
konserter i 2020, 25. januar i BassGarasjen.

Nyttårskonserten 2020

Lør 11. jan  • Byscenen kl. 16:00 

DUGG
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Fre 31. jan  • BassGarasjen kl. 20:00 

Fre 7. feb  • Byscenen kl. 20:00 

ØDEMARK
Ødemark er et band fra Indre Østfold. Bandet 
hadde sin opprinnelse i Ørje i 2001 og var i 
mange år kjent som Dixie Freaks.  I 2012 endret 
de navn til Ødemark i forbindelse med platen 
«Toget som aldri kom». Musikkstilen er innenfor 
rock, country, americana. Bandet har til tider 
beveget seg i bluegrass og rootsverdenen, men 
de siste to platene «Engler & vin» fra 2015 og 
«Barbeint på glasskår» fra 2018 har et mer 
elektrisk preg.
    Fra å være et coverband har bandet, siden 
utgivelsen av «Folk Songs & Deadly Ballads» 
(Dixie Freaks) i 2009, fokusert på eget mate-
riale. Medlemmene i bandet har variert, men 
kjernen har vært den samme i lang tid. De har 
funnet sitt nåværende uttrykk de siste årene, 
men har en sjarmerende schizofren historie 
hvor de ble sett og hørt i mange settinger, alt fra 
brune kneiper til pyntede kirker.

Medlemmer er Simen Gunneng, Sigmund Søbyskogen, Morten Bakker, Roy Pet-
tersen, Tore Håkonsen og Kristian Håkonsen. 

60-tallet ble dominert av britiske band; 
tre av dem ble svært store i USA - The 
Beatles, The Rolling Stones og... Herman’s 
Hermits.

Et godt sitat fra de glade 60-årene og «the 
British invasion» kom fra Rolling Stones 
manager Andrew Loog Oldham: - Da 
Beatles så seg bakover, var det ikke Roll-
ing Stones de så, men Herman’s Hermits.

Herman's Hermits ble en av de mest vel-
lykkede gruppene over hele verden på 
60-tallet. Fra begynnelsen i Manchester, 
England, den 1. april 1964, har bandet 
hatt over 23 hitsingler, 10 hitalbum, 3 store 
filmer og utallige tv-serier og konsertturer 
over hele verden – og pr i dag har de totalt 
platesalg på over 75 millioner.

60-tallet ble dominert av britiske band; tre av dem erobret USA: Beatles, ‘Stones... og Herman’s Hermits.

Siden 1971 og Peter Noones avgang 
for å starte en solokarriere i under-
holdningsbransjen, har gruppa bare 
fortsatt. Opprinnelig medlem Barry 
(Bean) Whitwam har styrt bandet til å 
bli et hardtarbeidende turneband, og de 
holder fortsatt gjennomsnittlig mer enn 
200 konserter pr år.

Turneene tar dem til Tyskland, Belgia, 
Holland, Skandinavia, USA, Canada, 
Australia og New Zealand regelmes-
sig, og selvfølgelig i England, der de 
fremdeles nyter stor suksess. The 
Golden Oldies utgjør fortsatt en stor 
del av showet deres - mye til glede for 
fansen, som ikke kan motstå å synge 
sammen med "Mrs. Brown, You’ve 
Got a Lovely Daughter", "Silhouettes", 

"Dandy", "Henry VIII" og selvsagt "No 
Milk Today". Og mange, mange flere. 
Fra 60-tallet, gjennom 70-tallet, 80-tal-
let, 90-tallet og inn i det 21. århundre er 
Herman's Hermits  fortsatt "Into Some-
thing Good".

Bandet består i dag av: Barry Whitwam 
(trommer, originalmedlem), Geoff Fott 
(bass/vokal), Paul Cornwell (guitar/vo-
kal), Tony Hancox (keyboards/vokal). 

Herman’s Hermits
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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



Krafttak for kultur 2020
Lørdag 1. februar er det klart for årets store Kraft-
tak for kultur. Først ut er som vanlig Kor og korps i 
skjønn forening på Byscenen, og i år blir det med 
Ringerike Trekkspillklubb, Jevnaker Ungdoms-
korps/Stranden Musikkforening, Hole Musikkorps, 
Showkoret, Ringerike Mannskor, Ringerike Veter-
ankorps, Hønefoss Ungdomskorps, Crescendo, 
Norderhov Vocale og Halvdan Svartes Guttekor. 

Senere samme kveld i Bysalen Amfi er det som 
vanlig Kraftjam i regi av Fritt Fram - Åpen scene, 
der lokale talenter kan melde seg på og fremføre 
sitt eget innslag. 

Søndag 2. februar er hovedarrangementet, ar-
tistgallaen. Blant årets artister finner vi Drolsum 
Stasjon, Ayko (Nikoline  Roarsdatter Christensen), 
Hølen & Co, Musikalkollektivet, Showskolen, Alf 
Bretteville, Christina Ødegård/Øystein Olsen Vad-
sten, Camilla Thorsen, Carina Erlandsen, Monica 
Sik Holm, Ingvild Hasund og Kule Karer, Atone, Tor 
Arne Johnsen & Guttemusikken, Alexander Langset 
og mange flere. Kapellmester er Per Christian 
Aurdal. 

Alle foto: Siv Lundstein Engen (fra Krafttak 2019) 

Atone



Carina Erlandsen

Tor Arne Johnsen og Guttemusikken

Monica Sik Holm

Kor og korps i skjønn forening
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Lør 8. februar 
• Byscenen kl. 20:00

Return – 40 år med powerballader

Gitar-ess til BassGarasjen
Johny Aasgaard er en gitarist som i en årrekke har vært co-gitarist 
på andres prosjekter, og som har spilt med blant annet Jonas Fjeld, 
Jørn Hoel, Rita Eriksen, Knut Reiersrud, Vidar Busk og CIA. Aas-
gaard har nettopp sluppet sitt første solo-album med egne tekster 
og låter. Albumet heter "Collecting", og er tilgjengelig på Spotify. 
Eikværingen spiller en av de første konsertene med nye låter her i 
Hønefoss! Aasgaard har spilt i mange sjangre, og er kjent som en 
ypperlig bluesgitarist - og alt dette trekker han med seg inn i sitt eget 
nye rockealbum. Han har med seg et band bestående av drevne 
musikere som Eivind Kløverød (trommer), Thomas Landås Eriksen 
(piano), Finn Tore Tokle (bass) - og Aasgaard selv synger og spiller 
gitar. Du vil få oppleve en solokarriere i emning, proppfull av musi-
kalsk rutine og briljans, med vellagret låtskriver-talent i ny utfoldelse.

Et av Norges mestselgende rockeband feirer seg selv med akustisk turné. 
I 1980 startet fire gutter fra Stange å spille i band med en drøm om å bli rockestjerner. Med powerballader som «Bye Bye John-
ny», «Sing Me A Song» og «Can You Forgive» skulle drømmen gå i oppfyllelse og har gjort Return til et av Norges mestselgende 
rockeband gjennom tidene.

I 2020 feirer Return 40 år med en akustisk turné som tar publikum med på en reise gjennom bandets eventyrlige historie, med 
video og bilder fra hele karrieren. Mange av klippene er fra bandets private arkiv og er aldri vist tidligere.
Bandets musikkstil har vart gjennom nesten tre tiår; det har holdt fast ved den typiske 80-tallsrocken, power ballads. Besetning: 
Knut Erik Østgård (vokal og gitar), Henning Ramseth (gitar og kor), Tore Larsen (bass og kor) og Øyvind Håkonsen (trommer). 

Fre 7. feb  • BassGarasjen kl. 21:00 



Små spirer.
Store øyeblikk.

kompetansehus innenfor regnskap, rådgivning, hr og bedriftshelsetjenester
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Fre 14. februar • Byscenen kl. 20:00

Brageteatret pre-
senterer Sangfoni 
Sangfoni er en live-opplevelse som vil få deg 
til å hoppe og sprette, danse og synge med!
 
Musikk er gøy, og fint og fantastisk. Musikk er sam-
mensatt av mange elementer. I Sangfoni utforsker vi 
hva musikk består av. Vi oppdager rytmer og finner 
ut av melodier. Sangfoni er en norsk musikkbasert 
tv-serie produsert av NRK Super. Serien har oppnådd 
enorm popularitet både blant voksne og barn. I denne 
sceneversjonen tar John Vinge de friske musikkarrange-
mentene fra TV-serien inn på scenen sammen med sitt 
eminente band, skuespiller Marte Mørland, og en gjeng 
sang- og danseglade barn. I regi av Nils Petter Mørland, 
teatersjef ved Brageteatret, får våre tradisjonelle barne-
sanger nytt liv. Bli med og syng "Tyven tyven", "Fader 
Jakob", "Pål sine høner" og "Kjerringa med staven", så 
taket løfter seg!

SmoKie opplever en ny vår, spiller på alle de fineste arenaene og har et fantastisk billettsalg. Dette er det evig populære bandet 
som slo gjennom første gang i Norge med «If you think you know how to love me» i 1975 og som året etter lå på listene i hele 33 
uker med storslageren «Living next door to Alice». De fortsatte med å levere store hits og storselgere til langt ut på 90-tallet, og de 
er det bandet som har ligget lengst på VG-listen, med Beatles som en god nummer to. Siden den gang har Smokie nærmest blitt 
en del av det norske språket. Enten man liker dem eller ei, alle vet hvem de er og kjenner noen av låtene deres.  De har et stort 
og svært trofast publikum over store deler av verden. Norge er fremdeles ett av de landene som betyr mest for dem, og derfor 
fortsetter de å komme tilbake hit for å møte sitt entusiastiske publikum., år etter år.  De har solgt nesten to millioner plater bare i 
Norge og med seg i bagasjen har de alle de gode, gamle låtene, samt en del nyere materiale.

Sangfoni i sceneversjon er produsert av Riksscenen i samarbeid 
med Brageteatret, med lisens fra NRK. Forestillingen er basert på 
NRKs produksjon ved samme navn, produsert av NRK Super.
Anbefales for alle fra 2 år. 

Regi: Nils Petter Mørland, kapellmester: John Vinge, skuespiller/
sanger: Marte Mørland, gitarer/blåseinstrumenter: Lars Andreas 
Haug, trommer: Martin Windstad, kontrabass: Roger Arntzen, 
innstudering: Hilde Leite Gaupås, koreograf: Sandra Gerecke, lys-
design: Oscar Udbye, scenograf: Monica Valsø. Forestillingen varer 
i ca 50 minutter. 

Lør 15. februar • Byscenen kl. 15:00



*EPSI 2019

Hurra!
Hurra! 
Hurra! 
Hurra! 
Hurra!

Hurra!
Hurra! 
Hurra! 
Hurra! 
Hurra!

med Norges 

mest fornøyde 

kunder!*

10 år

Hilsen Norges stolteste 
tv- og internettleverandør!

VI LEVERER ALTIBOX



Lør 15. februar • BassGarasjen kl. 21:00

HaRd To Handle BlueSBand har i mange år spilt på 
bluesklubber på Østlandet, gjort flere miniturneer på Vestlandet, 
og spilt på bl.a. Dalane Bluesfestival i Egersund, Skånevik 
Bluesfestival, Norsia-Delta Bluesfestival i Hønefoss - og Notod-
den Bluesfestival. Et kjent og kjært band for bluesklubbmiljøer og 
blues-elskere, med sin evne til å skape tett kontakt med publikum 
og å gi det lille ekstra. Bandet har gitt ut ett album, og er inspirert 
av artister som Walter Trout, Luther Allison og Beth Hart. Etter 
et kortere opphold gjør Hard to Handle sitt konsert-comeback i 
Bassgarasjen! Bluesveteranen Åge Nymoen (med lokale røtter, 
og mangeårig drivkraft og ildsjel for Norsia Delta Bluesklubb og 
Norsia Delta Bluesfesitival i Hønefoss) har samlet en ny besetning 
for å ta bandet videre, og han har fått med seg en gjeng svært 
erfarne musikere - med røtter i flere grener. Bandet er i ferd med 
å videreutvikle egenprodusert låt-materiale, og består av: Lene 
Viktoria Gulbrandsen (vokal), Laszlo Lehel (bass), Freddy Schaal 
(trommer), Dan-Robin Hansen (gitar), Åge Nymoen (gitar/manage-
ment). 

Tidligere har MKs voksengruppe satt opp forestillin-
gene «Fra Duvemåla til Philadelphia» (2017) og «Fra 
Bør Børson til Carole King» (2018) og «Fra Les Mi-
sérable til Hair» (2019). I år kjører vi på med den 4. i 
rekken av egne produksjoner og gir voksne fra 20 – 67 
år en helt egen arena, der de som liker utfordringer på 
de skrå bredder kan få utfolde seg. Hvem påstår at tal-
ent har aldersgrense?

Nøl ikke, hopp ut av godstolen og løp til Ringerike Lør 15. februar • Byscenen kl. 15:00 og 18:00

kultursenter, så skal vi sørge for en skikkelig bra opplev-
else!

Produsent: MusikalKollektivet; regi, manus og ko-
rinnstudering: Hilde Dahlen; korinnstudering: Monica Sik 
Holm; koreografi og danseinstruksjon: Margareth Wiik; 
pianist/ akkompagnatør: André Storeng.

MusikalKollektivets voksengruppe satser igjen med egenkomponert forestilling. Årets forestill-
ing har smakebiter og utdrag fra musikaler som «9 to 5», «Wicked», «Chess», «Dear Evan 
Hansen», «Lion King» og «Mamma Mia».
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Kokk hjem til deg?

Brasserie Fengselet tilbyr også kokk 

hjem til deg! Det er mulig å bestille 

3, 5 eller 7 retters middag med våre 

profesjonelle kokker hjemme hos deg. 

Vi tilbyr også en smaksmeny hvor vi lar 

våre kokker gå amok i spisskammerset.

Vi har med all mat og utstyr 

selv. Det eneste som trengs 

er glass og bestikk. Og even-

tuelt en servitør. Drikke står 

kunden for selv.

Vi kommer og lager maten 

basert på sesongens meny 

og lover å forlate kjøkkenet 

i renere stand enn vi fant det.

Har du et kjøkken etter vanlig 

norsk standard kan vi diske 

opp med alle mulige god-

saker. Kokken er også med 

å presenterer alle retter om 

det er ønskelig.

Ta kontakt på vår e-post 

post@brasseriefengselet.no 

for meny og booking.

• 3-retter  650,- per person  • 4-retter 750 per person.

• 5-retter 795 per person  • 7-retter etter avtale

For selskap med under 12 personer tilkommer leie av kokk kr 2000,-

PRISER

BRASSERIE FENGSELET CATERING

Man trenger ikke nødvendigvis besøke oss i restauranten for å 

oppleve smaken av Brasserie Fengselet. Vi tilbyr nemlig tapas også. 

Perfekt til fester, konfirmasjoner,  bursdager og mye mye mer.

Vi lager maten ferdig 

lagt opp, smakt til og 

danderte retter med 

lokale og gode råvarer.

Alt serveres på fat og 

er klar til å spises med 

en gang. Både kald og 

varm mat. Det kan leveres 

eller hentes hos oss her

på Brasserie Fengselet.

Dette er perfekt til firma-

fester og kontormat også. 

Vi håper dette faller i smak 

og at neste gang vi møtes 

er det Brasserie Fengselet 

som kommer hjem til deg.

Ta kontakt på vår e-post 

post@brasseriefengselet.no 

for meny og booking.

Storgaten 9 · Hønefoss · Tlf 32 12 39 70 · brasseriefengselet.no

fu
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Ons 4. mars • Byscenen kl 19:00

«Kunsten å oppdra en verdensmester»
Gjert arne ingebrigtsen er en profilert og ettertraktet friidrettstrener som har trent 
tre av sine sønner, Jakob, Henrik og Filip til flere gullmedaljer og gode prestas-
joner i friidrett. Han er kjent for sin spesielle evne til å få folk til å prestere på sitt 
aller beste.

Et foredrag med Gjert Ingebrigtsen gir deg en av Norges mest profilerte idrettsperson-
ligheter, et innblikk i treningsfilosofien som har gjort sønnene hans til verdensmestere, 
og en foredragsholder som formidler på en kunnskapsrik og underholdende måte.

I 2019 ble Gjert Ingebrigtsen tildelt prisen “Årets trener” på Idrettsgallaen etter å ha 
vært nominert i både 2017 og 2018. Gjert mener at med den rette innstillingen kan 
man oppnå resultater som kan virke umulige – dette er innstillingen han har gitt søn-
nene under oppveksten og i treningen. Som følge har de vunnet flere gullmedaljer 
i blant annet EM. Sønnene Jakob og Filip har også ranket som to av de fem beste 
1500-meterløperne i verden med Gjert som trener. 

De gode resultatene kommer fra et helt spesielt treningsregime – Gjert er nemlig kjent 
for sine uortodokse treningsmetoder. Han har blitt beskrevet som nådeløs og brutal, 
men på en velmenende måte. Selv har Gjert beskrevet sin motivasjon for treningen 
som “bunnløs kjærlighet”, og det ligger ingen tvil i at han har en lidenskap for å utvikle 
og trene sønnene. Gjert har også skrevet boken “Kunsten å oppdra en verdens-
mester”, der han snakker om opplevelsene og erfaringene trenerjobben har gitt ham 
som far. Historien om familien Ingebrigtsen er fascinerende, spennende og lærerik – 
og du kan forvente deg en utrolig opplevelse.

En ganske bråkete skoleklasse med ungdommer av ulik etnisk opprinnelse tvinges til å sette opp scener fra Schillers «Røverne». 
Læreren finner en pistol hos en av elevene og bruker den til å tvinge igjennom sin undervisning. Etter hvert er det ikke Schiller som er 
viktig, men hennes behov for å tvinge klassen til å oppføre seg slik hun ønsker seg. Med makta kan hun kreve hva som helst.

I Brageteatrets oppsetning er scenografien designet som et klasserom, der publikum sitter langs veggene, tett på det som skjer. "Psykt 
Blod" er en kraftfull tekst om integrering, nasjonalitet, kultur og identitet. Den er skrevet av to tyskere hvorav den ene har tyrkisk kultur-
bakgrunn. Da den kom skrev den seg rett inn i en diskusjon omkring integreringsspørsmål knyttet til den store tyrkiske minoriteten som 
finnes i mange store tyske byer. Men, også mer spesielt om hvordan en del første- og andregenerasjons innvandrerungdom lander i en 
skvis mellom to kulturer. Teksten angår alle land som tar imot flyktninger og innvandrere med annen kulturbakgrunn enn sin egen. Den 
har vært spilt i både Sverige og Danmark, men aldri før i Norge.  

Psykt Blod er skrevet av Nurkan Erpulat og Jens Hillje, basert på Jean-Paul Lilienfelds film "La Jornée de la Jupe". Med Jhordan Nifi-
cent, Deniz Kaya, William Greni Arnø, Ina Svenningdal, Mohamad Aden Ali, Julian Karenga, Rona Molakheil, Mari Maurstad og Camilla 
Klaudiussen. Regi: Even Torgan. 

Brageteatret: Psykt Blod

Ons 19. februar • Byscenen kl 19:00
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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!



LØRDAG 11. JANUAR
Nyttårskonserten 2020
Hønefoss Ungdomskorps m/ gjest 
Morten Grøtnes
Byscenen kl. 16:00
kr. 300,-/150,- (u.16 år)

FREDAG 17. JANUAR
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

FREDAG 24. JANUAR

Russerevyen 2020 “Gledesruss“
Byscenen kl. 18:00
Byscenen kl. 21:00
kr. 275,-

LØRDAG 25. JANUAR
Russerevyen 2020 “Gledesruss“
Byscenen kl. 14:00
Byscenen kl. 18:00
kr. 275,-

DUGG - konsert
BassGarasjen kl. 22:00
kr. 200,-

FREDAG 31. JANUAR
Ødemark - konsert
BassGarasjen kl. 20:00
kr. 200,- 

LØRDAG 1. FEBRUAR
Krafttak for kultur: Kor og korps i 
skjønn forening
Byscenen kl. 16:00
kr. 150,-

Krafttak for kultur: Fritt Fram - Åpen 
scene
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 100,-

SØNDAG 2. FEBRUAR
Krafttak for kultur: Artistgalla
Byscenen kl. 18:00
kr. 250,-

FREDAG 7. FEBRUAR
Herman’s Hermits - konsert
Byscenen kl. 20:00
kr. 410,-

AgoraK@Bassgarasjen: 
Johny Aasgaard m/band
Bassgarasjen kl. 21:00
kr. 250,-

LØRDAG 8. FEBRUAR
Return – 40 år med powerballader
Byscenen kl. 20:00
kr. 395,-

FREDAG 14. FEBRUAR
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

Smokie – konsert
Byscenen kl. 20:00
kr. 495,-

LØRDAG 15. FEBRUAR
Bragetatret: Sangfoni
Byscenen kl. 15:00
kr. 360,-/180,- (stud/honnør/barn)

MusikalKollektivet: Fra West End til 
Broadway
Bysalen Amfi kl. 15:00
Bysalen Amfi kl. 18:00
kr. 195,-/150 (u. 20 år/honnør/gruppe 
6+ pers)
    
AgoraK@Bassgarasjen: Hard to 
Handle/Bluesnight
Bassgarasjen kl. 21:00
kr. 250,-

ONSDAG 19. FEBRUAR
Brageteatret: Psykt Blod
Byscenen kl. 19:00
kr. 145,- 

ONSDAG 4. MARS
Gjert Ingebrigtsen: Kunsten å oppdra 
en verdensmester
Byscenen kl. 19:00
kr. 385,-/250,- (rad 19 og bakover)

FREDAG 6. MARS
“Et møte med høvdingen”: Stephen 
Ackles hyller Erik Bye
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 385,-

Kulturkalenderen

16 Med forbehold om trykkfeil.16



TORSDAG 12. MARS

Musikalkollektivet: Fame, the musical
Byscenen kl. 18:00
kr. 295,-/195,- (u. 20 år/stud/gruppe 6+ 
pers)

FREDAG 13. MARS
Musikalkollektivet: Fame, the musical
Byscenen kl. 18:00
kr. 295,-/195,- (u. 20 år/stud/gruppe 6+ 
pers)

LØRDAG 14. MARS
Musikalkollektivet: Fame, the musical
Byscenen kl. 17:00
kr. 295,-/195,- (u. 20 år/stud/gruppe 6+ 
pers)

SØNDAG 15. MARS
Musikalkollektivet: Fame, the musical
Byscenen kl. 17:00
kr. 295,-/195,- (u. 20 år/stud/gruppe 6+ 
pers)

FREDAG 20. MARS
Maria Haukaas Mittet og Lars 
Bremnes: Viser på veien
Byscenen kl. 20:00
kr. 400,-

TORSDAG 26. MARS
Hellbillies – 30 år på vegen
Byscenen kl. 20:00
kl. 585,-

FREDAG 27. MARS
Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

LØRDAG 28. MARS
Frida Ånnevik – konsert
Bysalen Amfi kl. 20:00
kr. 395,-

SØNDAG 29. MARS
Showskolen: Showstopper
Byscenen kl. 15:00
Byscenen kl. 18:00
kr. 275,-/155,- (barn/ungd.)

ONSDAG 15. APRIL
Da krigen kom til Ringerike (film)
Byscenen kl. 19:00
kr. 150,-

TORSDAG 16. APRIL
Da krigen kom til Ringerike (film)
Byscenen kl. 19:00
kr. 150,-

FREDAG 17. APRIL
Folk og røvere i Kardemomme by
Byscenen kl. 18:30
kr. 295,-

Tor Arne Johnsen & Guttemusikken:
Solbriller! 17 smilende sommersanger
Bysalen Amfi kl. 19:00
kr. 275,-

SØNDAG 19. APRIL
Sunde & Bjørnov
Byscenen kl. 18:00
UTSOLGT!

FREDAG 24. APRIL
En kveld med Michael og Runar: 
Selvutvikling/healing
Bysalen Amfi kl. 18:00
kr. 465,-

Greg Niemczuk: Beethoven 250 år
Byscenen kl. 19:00
kr. 275,-

Dahlbergs MusikkQuiz
BassGarasjen kl. 19:30

LØRDAG 25. APRIL
Dr. Nielsen’s Crew
Bysalen Amfi kl. 21:00
kr. 220,-

SØNDAG 26. APRIL
Ringerike Veterankorps: Vårkonsert
Bysalen Amfi kl. 17:00
kr. 200,-

TORSDAG 7. MAI
Musikalkollektivet: Danse mot vår
Byscenen kl. 18:00 
kr. 200,-/150,-

FREDAG 8. MAI
Musikalkollektivet: Danse mot vår
Byscenen kl 18:00
kr. 200,-/150,-

TORSDAG 14. MAI
MUA-konserten
BassGarasjen

TORSDAG 4. JUNI
Let Us Entertain You 
Byscenen kl 19:00 
kr. 330,-/250,- (gruppe 4+ pers.)

LØRDAG 6. JUNI
Let Us Entertain You 
Byscenen kl 19:00 
kr. 330,-/250,- (gruppe 4+ pers.)

SØNDAG 7. JUNI
Let Us Entertain You 
Byscenen kl 16:00 
kr. 330,-/250,- (gruppe 4+ pers.)

www.ringerike-kultursenter.no

Billetter kjøper du på:
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Fre 6. mars • Bysalen Amfi kl. 20:00

Tors 12. - søn 15. mars • Byscenen 
(se kalender side 17 for forestillinger)

FAME, THE 
MUSICAL 2020
28 gutter og jenter i alderen 14 – 19 år fra MK’s musikal 
master ensemble inviterer til en fengende, fargerik og 
velkjent klassiker. "Fame" har gått sin seiersgang verden 
over både som musikal, film og TV-serie. 

Vi skal til New York på 80-tallet, der talentfulle ungdommer 
fra alle verdensdeler og samfunnslag kommer til NYC High 
School of Performing Arts. Alle med samme mål: Å leve ut 
drømmen og oppnå berømmelse.  Konkurransen er tøff, og 
her blir hver enkelt elevs lidenskap satt på prøve. Etter som 
elevene slåss om tilmålt tid i rampelyset, oppdager de hvem 
av dem som har nødvendig talent og disiplinen som må til. 

"Fame" er fylt med fantastisk musikk, fargerike kostymer, 
gnistrende, kule og fartsfylte danser, nydelige ballader og 
tøffe sangnumre; bundet sammen av spennende karaktérer 
som deler humor, sorg og gleder gjennom 4 års skolegang. 

Stephen Ackles hyller Erik Bye

Sammen med to musikere vil Stephen Ackles ta oss med på 
et spennende møte med globetrotteren, kjendisen, musik-
eren, sjømannen, journalisten og mennesket Erik Bye. Med 
sin lune fortellerstemme, fantastiske sangstemme og glimt i 
øyet blir dette et hyggelig møte mellom Stephen, Høvdingen 
og publikum. Stephen Ackles vil i 2020 kunne feire 40 år 
som artist. Dette vil han gjøre ved å hylle Norges største og 
eneste høvding; Erik Bye. 

Stephen var allerede velkjent hjemme i Brevik da han som 
femåring sto på søppelkassene og sang «Så spiller vi har-
monika». Guttungen nektet å gå i seng før han hadde sett 
ferdig TV-programmet «Vi går om bord» eller «Lørdagskveld 
med Erik Bye» på slutten av 60-tallet og tidlig 70-tallet.
 
Erik Bye har vært en stor og viktig del av Stephens 40 år 
lange karriere som musiker. I tillegg til utallige hyllester i 
aviser, radio og TV, samarbeidet Erik og Stephen tett de syv 
siste årene av Byes liv, fram til hans død i 2004. Overskrift-
ene «Kongen møtte høvdingen» gikk igjen i en rekke aviser.
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Alt av billetter til lokale
arrangement!
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Fre 20. mars 
• Byscenen kl. 20:00

Fra januar til mars 2019 kunne man se 
og høre maria Haukaas mittet og lars 
Bremnes i TV2s mest populære pro-
gramserie "Hver gang vi møtes", som 
to av i alt syv medvirkende artister. 

I musikalske møter mellom Maria, Lars, 
Sol Heilo, Elisabeth Andreassen, Trine 
Rein, Tom Mathisen, og Katastrofe, 
oppsto det magi, nydelig musikalske op-
plevelser og gode samtaler. Med gjensi-
dig beundring for hverandre som artister 
oppstod det tanker om et musikalsk 
samarbeid mellom Maria og Lars. Dette 
er en turné som har gått gjennom Norges 
land i 2019 for utsolgte hus! Suksessen 
fortsetter i 2020.

Maria & Lars møtes på scenen gjen-
nom egne viser og andre sanger som 
har stor betydning for begge. Konserten 
fremføres av Maria og Lars sammen og 
hver for seg, med et felles band med tre 
musikere. Gitarist og musikalsk leder: 
Bernt Rune Stray, keyboardist og muli-
tinstrumetalist Stein Austrud, trommer og 
multiistrumentalist: Martin Bremnes.

maria Haukaas mittet:
Maria Haukaas Mittet er fra Senja og 
har en lang bakgrunn som artist. I 2004 
debuterte hun som plateartist og hennes 
første album "Breathing" solgte til gull. 
Oppfølgerplaten "Hold On Be Strong" 
kom i 2008 og solgte til gull etter kun tre 
uker. Tittellåten ble en internasjonal hit 
etter femteplassen i den internasjonale 
Eurovisjon-finalen. I 2011 spilte Maria inn 
juleplaten "Lys Imot Mørketida" sam-
men med Oslo Gospel Choir, hvor Maria 
synger flere låter på egen dialekt. I 2014 
gav Maria ut sitt første norskspråklige al-

bum "HEIM" , der hun med stor suksess 
skrev egne viser, og fremførte andres 
på egen dialekt og med grobunn i den 
nordnorske visetradisjonen. Gjennom 
sanger som "Folk i Husan" (Kari og 
Ola Bremnes) "Himmel i mella oss" og 
"Heim" har Maria funnet hjem til musik-
ken som ligger hjertet nærmest. I 2015 
stakk hun av med seieren i TV-program-
met "Stjernekamp", nettopp med en vise 
fra nord: Gjennom sorga går ei sang 
(Halvdan Sivertsen). I 2017 og 2018 tur-
nerer Maria også med sin egen konsert-
forestiling "Jåla fra Lakselvnes", der 12 
nordnorske viser flettes sammen med 
egne historier om oppvekst, ensomhet 
og kjærlighet. 

lars Bremnes:
Født i Svolvær og bosatt i Harstad siden 
1997. Debuterte med "Stjernesukkertøy" 
i 1994. Lars har gitt ut syv album under 

VISER PÅ VEIEN
Maria 
Haukaas 
Mittet & 
Lars Bremnes

eget navn, og to album med søskena 
Kari og Ola.Lars har fått Spellemanns-
prisen i 2000 og 2006 og i Prøysenprisen 
2009. Lars jobber nå med ny plate og 
kommer i løpet av høsten ut med singe-
len "Elias". Mange har latt seg røre av 
sangen om flyktningen Elias gjennom 
en video på sosiale medier. I 2015 slapp 
Lars albumet "Himmel nok tel alle", hans 
syvende i rekken. Tittellåten lå nesten tre 
måneder på NRK P1 s A- liste. 



22

Tors 26. mars • Byscenen kl. 20:00

Lør 28 mars 
• Bysalen Amfi kl. 20:00

Frida Ånnevik
Frida Ånnevik fra Ridabu utenfor Hamar har etablert seg som en viktig stemme 
på norsk i vårt musikklandskap. Med fem utgivelser bak seg har Frida høstet 
lovord og gode kritikker, og ikke minst gjort seg fortjent til tre spellemannpriser, 
side om side med sterke navn som Stein Torleif Bjella, Kari Bremnes og Ole 
Paus for å nevne noen. I september slapp hun albumet "Andre sanger" og i 
2020 vil du bl.a se henne i programmet "Hver gang vi møtes" på TV2. 

- "Andre sanger" er et plateprosjekt som har blitt til over flere år. Det er en 
coverplate med sanger fra et vidt spenn av artister og låtskrivere: det er sanger 
jeg har sneket inn som ekstranummer i konsertene mine, det er sanger fra 
forbildene mine, trøstesanger til meg sjøl og sanger som jeg har lurt på hvordan 
ville høres ut på norsk. Så fikk jeg lyst til å spille dem inn, sier Frida.

- Jeg har gjendikta sangene til artister som Joni Mitchell, Spice Girls, og Janis 
Ian. Dette har vært et slags sidespor, et skriveprosjekt som jeg har brukt til å 
utvikle meg videre som låtskriver. Etter søsterplate-prosjektet "Her bor"/ "Flyge 
fra" som kom i 2016 og 2017, hadde jeg behov for å fundere og gruble litt før 
jeg gjøv løs på nytt soloalbum med helt nye låter. Ved å gjendikte og synge 
andres sanger opplever jeg at jeg får utvikla meg videre og samtidig hvile litt i 
noen andres melodier.  

Frida, Haldor og Andreas gir deg gåsehud med nye gjendikta sanger, og med 
nydelige versjoner av låter fra tidligere utgivelser.

HELLBILLIES
Hellbillies må kunne kalles en institusjon 
i norsk kulturliv, og i 2020 vil bandet 
markere sine første 30 år med en stor 
jubileumsturné. 

I løpet av vinteren, våren og høsten vil de besøke alle 
de største kulturhusene i landet. Tanken med denne 
spesielle konsertturnéen er å kunne møte sitt trofaste 
publikum, for sammen å se tilbake på de 30 årene som 
har gått, og kanskje også kaste et lite blikk framover ved 
å presentere noe nytt materiale. 

I løpet av sine 30 år på veien har Hellbillies vært en 
stødig leverandør av perler til den norske sangskatten, 
samtidig som de har opparbeidet seg en status som et 
av vår tids mest vitale rockeband. Denne konserten er 
for et sittende og lyttende publikum, og vil ha én akus-
tisk og én elektrisk avdeling. Bandet gleder seg veldig til 
å kunne møte sitt publikum på denne måten.

Foto: Agnete Brun
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Søn 29. mars 
• Byscenen kl. 15:00 og 18:00

Folk og røvere i 
Kardemomme by
Velkommen til Kardemomme by! En hyggelig, liten by hvor Politimester 
Bastian gjør så lite han kan, Tante Sofie ikke er så fornøyd med dèt, og 
trikken går når den skal. 

Og nå skal det feires! For nå er det den store by-festen med sang og med 
dans og med moro. Tobias skal synge en vise, barna skal danse, det blir 
bidrag fra papegøyer og kameler! Men selv om gamle Tobias i tårnet melder 
om fint vær, er det allikevel noen mørke skyer i horisonten. De tre røverne 
driver nemlig og røver! Både til seg selv og til den farlige løven sin. Og nå 
har de fått en idé! Hva om de røver selveste Tante Sofie! Kan det gå bra?

Scenografi og kostymer er laget etter Thorbjørn Egners originale tegninger. 
Dette er en tradisjonell oppsetning som ivaretar alle de kjente og kjære 
elementene som alle generasjoner har blitt så glade i. Kamomilla, Tommy, 
Løven, og alle de andre barna spilles av barn fra Musikalkollektivet, så her 
møter dere kjente og kjære skikkelser på flere plan!

Regi: Bjørn Sæter, musikalske arrangementer: Per Christian Revholt, koreo-
grafi: Alexander Langset. Produsert av Victoria Productions AS i samarbeid 
med Musikalkollektivet, etter en avtale med Teaterforlaget Songbird AS. 

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

Dette er femte gangen vi setter opp «Showstopper». 
Vi har plukket ut noen av de fineste nummerne vi 
vet om og satt sammen til en variert forestilling. Vi er 
innom både «Løvenes konge», «Les Miserables», 
«Grease», «Rent», «Vaiana», «A chorus line» og 
«Dreamgirls» i tillegg til sanger av «Queen» og «Jahn 
Teigen». Dette blir med andre ord en variert forestilling 
fyllt av sang og dans - med noe for enhver smak.

Showskolens Showkompani består av nesten 50 barn, 
unge og voksne fra Ringerike, Hole og Jevnaker. En 
utrolig dyktig gjeng som gleder seg til å vise frem 
årets SHOWSTOPPER.

I tillegg til Showkompaniet, har vi også med oss 
Showkoret. Det er tredje gangen Showkoret er med. 
Instruktører er Guro Helleseter, Elisabeth Øst-
vang Gundersen og Camilla Thorsen. Dirigent for 
Showkoret er Marte Helleseter Hval.

Fre 17. april • Byscenen kl. 18:30
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Da krigen kom til Ringerike

Ons 15. og tors 16 april • Byscenen kl. 19:00

Del 1 forteller om mobiliseringen på Ringerike og om hva som 
skjedde i Haugsbygd, der både sivilister og mange soldater 
mistet livet. Nesten 50 gårder brente og store deler av be-
folkningen flyktet til hytter og setre rundt Ringkollen i over en 
meter med snø. Hvorfor ble Haugsbygda en slik krigsberammet 
bygd i aprildagene 1940?

Del 2 tar for seg historien om vår kjente pølsemaker Leiv Vidar. 
Leiv ble fort med i motstandsbevegelsen og for ikke å bli ar-
restert flyktet han til Sverige. Etter ett opphold der fikk han hyre 
på en av Kvarstadbåtene. Han ønsket å komme seg til England 
fort å slutte seg til de norske styrkene der. Han ender opp i 

Filmen “Da krigen kom til Ringerike” vises i tre deler på Kultursenteret den 15 og 16 april. Det er da 80 år 
etter de harde kampene mellom norske soldater og de tyske styrkene i Haugsbygd i 1940 ble utkjempet.

tyske konsentrasjonsleire etter at tyskerne torpederer 6 av 
de 10 Kvarstadbåtene.

Del 3 handler om Anne Marie Breien og hennes forhold til 
motstandsbevegelsen og Gestapo-sjef Friedrich Wolfgang 
Fehmer. Hennes omdømme er omstridt og filmen prøver å 
gi et realistisk bilde av de kilder som finnes fra denne tiden.
Produsert av Shybert Productions i samarbeid med 
Hønefoss-Ringerike Rotary.

Leiv Vidar ble torpedert av tyskerne i Skagerak 
under ett fluktforsøk fra Sverige til England og 
endte opp i 3 forskjellige tyske konsentrasjon-
sleiere før han reddes ut like før freden.
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Lør 23. november • Byscenen kl. 19:00
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SOLBRILLER!
- sytten smilende sommersanger 
med Tor Arne Johnsen & Gutte-
musikken

I løpet av sine drøye 30 år som frilanser i radio, 
hadde Tor Arne Johnsen to hovedoppgaver: Å 
lage satire basert på aktulle hendelser gjennom 
året - og å lage sommerunderholdning. 

Årets konsert med Guttemusikken er basert på 
Tor Arnes rikholdige katalog av sommersanger. 
Der finnes alt fra trekkspillvals til bossa og 
samba, det finnes funky jazzaktige låter og late 
popballader samt blues og rock - og en touch 
av svensktopp!

SOLBRILLER! er muntre musikalske nærbilder 
av sommeren, sett gjennom Tor Arnes solbriller. 
Her får du vite hvordan det føles å være en fot i 
varme joggesko og hvilke pølser som skal være 
på grillen. Sommerlige lyder som ringeklok-
ken på en sykkel og rusing av rånete bilmotor 
blir nøye undersøkt, og avløses av sanger om 
iskrem, fisking og lekende unger i hagen. Livet 
på stranda blir selvsagt grundig behandlet - 
med én sang om bading før og nå, én om bes-
værlige badebukser og én om toppløse damer. 
Du får vite mer om hva grønne fingre er for noe, 
du får nyttige tips om temperaturregulering av 
kropp og sjel samt en hyllest til uunnværlige 
solbriller. Og hvorfor tar vi de samme bildene av 
de samme folkene og de samme situasjonene 
hver eneste sommer? 

Svaret får du den 17. april - da er sommeren 
rett rundt hjørnet, og med 17 smilende som-
mersanger i Bysalen Amfi kan du ta den på 
forskudd. Gjør det!

Gjester: Ingvild Hasund, Knut Eirik Gilhuus & 
Jørgen Tangen Bendikssen. 

Vårslepp for Bjørnov og Sunde
Etter halvannet år med tilsyn av dampjernbane, drivhus, slekt, snekke 
som ikke går, bier på rømmen, tørråte, spinnmidd og taktekking er 
Ingrid Bjørnov og Øystein Sunde igjen klare for å lette sine hjerter med 
nyskrevne sanger fra virkeligheten. Søndag 19. april er de tilbake på 
Kultursenteret! 
   Ingrid Bjørnov (54) ble først landskjent som tenåring og den ene 
halvdelen av Dollie (de Luxe) på 80-tallet, og har gjennom flere tiår 
markert seg som sceneartist og som både programleder og musik-
kleverandør til en rekke TV- og radioprogrammer.  Øystein Sunde (71) 
har dominert den norske humor- og visearenaen helt siden begyn-
nelsen av 70-tallet, og har i tillegg til å berike det norske språket med 
en rekke egne vendinger solgt over 1,2 millioner plater og mottatt et 
vell av priser, både som soloartist og som en del av firkløveret Gitarka-
meratene. 

Søn 19. april • Byscenen kl. 18:00 - UTSOLGT!

Fre 17. april • Bysalen Amfi kl. 19:00



En kveld med Michael 
& Runar i Hønefoss

Velkommen til «En kveld med Michael og Runar» 
på Ringerike Kultursenter -- bli med på kraftfulle 
og lærerike timer. 

Du vil få enkle verktøy for selvhealing meditasjon. Michael 
og Runar er selvlærte og deler sine erfaringer om hvordan 
de selv har utviklet evnene og hvordan du kan utvikle deg. 
Kvelden vil inneholde avspenning, gruppehealing, lære om 
selvhealing, soundhealing-konsert og foredrag om chakra-
systemet. Runar starter med gruppehealing, meditasjon 
og soundhealing-konsert. Deretter et spennende foredrag 
med Michael som forteller om sitt liv og hvordan han jobber. 
Michael deler og lærer bort hvordan han ble frisk etter tre 
brudd i ryggen og ME diagnose. Kvelden blir avsluttet med 
meditasjon og soundhealing med Runar. Det blir 2 korte 
pauser i løpet av kvelden. 

om Runar Halonen
Healer, soundhealer, klarsynt, kursholder, forfatter, 
diplomert refleksolog. Omtalt i flere ukeblader som Allers og 
Vi Menn. Han har skrevet boken “Min utrolige forvandling”. 
I boken har han skrevet om hele sin utviklingsprosess som 
brått og uventet startet i 1996. Han har arbeidet på heltid 
med healing siden 2003. Han har også gitt ut CDer, guid-
ede meditasjoner, soundhealingalbum og singler. "Voices 
From Heaven Vol 1" ble våren 2015 nominert innen topp 5 
blant verdens mest spilte album på new age radiokanaler 

Greg Niemczuk 
spiller Beethoven
i år er det 250 år siden ludvig van 
Beethoven ble født, og dette jubileet 
vil bli feiret over hele verden – også på 
Ringerike. Fredag 24. april får vi besøk 
av den polske mesterpianisten Greg 
niemczuk og hans hyllest til Beethoven. 

Greg Niemczuk er en av de fremste yngre 
pianistene i Polen. Han er født i 1985 og 
gikk ut fra musikkakademiet i Katowice med 
høyeste utmerkelse. Nå har pianisten hele 
verden som sitt virkefelt. Han har konsertert 
i de fleste europeiske land, i Amerika, Asia, 
Afrika og Australia. I 2010 vant han 1. pris i 
den store Chopin-konkurransen i Warszawa 
og han blir nå betraktet som en av verdens 
fremste Chopin-tolkere. I januar 2013 vant 
han Carnegie Halls debutantpris i skarp 
konkurranse med mange av verdens fremste 
instrumentalister. Hans siste utmerkelse var 
publikums-prisen under Busan Maru Inter-
national Music Festival i Sør-Korea høsten 
2016. Greg Niemczuk har allerede et stort 
internasjonalt navn. I sin korte karriere har 
han spilt med flere av verdens fremste sym-
foniorkestre. Han har spilt konserter i Norge 
hvert år siden 2010 og skal under denne vår-
turnéen holde 15 konserter i Norge.
    Greg Niemczuk vil naturligvis være med 
å markere Beethoven, en gigant innen den 

verden over. "Voices From Heaven Vol 2" er kvalifisert til nominas-
jon innen "Best relaxation and meditation album" i 2017. 

om michael Winger
Forfatter, klarsynt healer og medium i Åndenes makt på TVNorge. 
Michael er vinner av “Jakten på den 6. sans” på TVNorge i 2011. 
Han har løst flere savnet-saker mens arbeidet hans har blitt do-
kumentert gjennom forskning. Forfatter av bøkene: "Jeg ser deg", 
"Døden er bare begynnelsen" og "Ubudne gjester". Fikk sin egen 
kinodokumentarfilm i Norge 2019, "Jeg ser deg", etter å ha løst 
flere savnet-saker.

Fre 24. april • Bysalen Amfi kl. 18:00

klassiske musikken. Og han gjør det 
ved å hente fram en del av Beethovens 
mest kjente og mest populære verk for 
piano. Selv om Niemczuk er mest kjent 
som Chopin-tolker elsker han å spille 
og tolke Beethoven. Han har f.eks. 
alle Beethovens pianokonserter på sitt 
repertoar. Sist høst var Greg for øvrig 
solist i Beethovens 5. klaverkonsert 
– «Keiserkonserten» - med et symfoni-
orkester i Ecuador. 

Greg Niemczuk får stadig større fotfeste 

i Norge. Hovedgrunnen er naturligvis at 
han er en så enestående begavet og 
dyktig pianist, men også fordi han er en 
så hyggelig gutt: beskjeden og takknem-
lig for alt – elsket og høyt respektert hvor 
enn han kommer.

Fre 24. april
• Byscenen kl. 19:00



Vårkonsert med Ringerike veterankorps
Alle tiders korpsmusikk med veterankorpset! Med seg har de Showkoret med både egen avdeling og sammen med korpset. 
Litt gla’jazz  blir det også, lover veteranene, som til alt overmål spanderer kaffe og kaker i pausen. 

Dr.Nielsen's Crew spiller rock, soul og irske coverlåter i 
en akustisk innpakning. Bandet er etter hvert kjent for sin 
smittende spilleglede og utsolgte konserter. Dr.Nielsen's 
skaper en pubatmosfære med nærhet til publikum enten 
du sitter rundt et bord i bakgrunnen, eller står foran scenen 
og synger med. Bandet består av Dag Rannekleiv (vokal, 

munnspill, el-blås og trekkspill), Ole Brekke (gitar, mandolin, 
vokal), Frank Erik Pedersen (gitar, vokal), Edvard Bentsop 
(bass, kontrabass) og Steffen Sand Torgersbråten (trommer). 

Lør 25. april • Bysalen Amfi kl. 21:00

Søn 26. april • Bysalen Amfi kl. 17:00
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Fre 20. desember • Bysalen Amfi kl. 20:00

Let us Entertain You er tilbake! MusikalKollektivet (kjent fra Norske Talenter) 
presenterer igjen forsommerens mest spektakulære show! I år skal vi på 
sirkus og du får en imponerende kavalkade av musikal og shownummer 
presentert av profesjonelle musikalartister sammen med noen av MK’s mest 
lovende talenter. Det blir forrykende sang og dans i et show som passer både 
til firmafesten og for hele familien!
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Vi støtter det lokale kulturlivet i 

Ringeriksregionen


