
c
o

lo
u

r
b

o
x

.c
o

m

Program | Asker
Høst 2016

Den kulturelle spaserstokken
presenteres av Asker kulturskole

Kultur er helsebringende - grip dagen med kultur!



Jenny Jensens  
Schlagerparade
Jenny Jensen

Verbalt og musikalsk har Jenny vareopp-
telling blant norske og internasjonale 
schlagere. Hun har vært med i drømme-
koret til Betten, sunget duett med Bjarte 
Hjelmeland, solgt over 300 000 plater, 
deltatt i Melodi Grand Prix, og ikke minst 
etter innsatsen i stjernekamp på nRK 
har enda flere fått øynene og ørene opp 
for denne folkelige artisten.

Onsdag 31. august kl. 11.00 Asker bo- og omsorgssenter
Onsdag 31. august kl. 12.30 Bråset bo- og omsorgssenter
Onsdag 31. august kl. 16.00 Torstadtunet omsorgsboliger
Onsdag 7. september kl. 11.15 solgården sykehjem
Onsdag 7. september kl. 12.30 Gullhella sykehjem
Onsdag 7. september kl. 15.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Onsdag 14. september kl. 15.30 søndre Borgen sykehjem
Onsdag 21. september kl. 12.30 Oppsjø A bo- og omsorgssenter

ARRAnGøR: AKeRsHus MusiKKRåd

Toner og tanker fra Asker
PiA BORGli, sKuesPilleR | POVilAs syRRisT-GelGOTA, BRATsJ

Pia Borgli, kjent fra Oslo nye Teater, film/TV og Povilas syrrist-Gelgota fra Oslo 
Filharmonien. To kunstnere bosatt i Asker gir en konsert/forestilling hvor vakker  
musikk og poesi utfyller hverandre. Poesi av Arild nyquist, Agnar Mykle og 
musikk av bl.a. Kjell Marcussen. Forestillingene tilbyr humor, gode følelser, og 
av og til tanker til ettertanke.

Onsdag 14. september kl. 11.00 solgården sykehjem
Onsdag 14. september kl. 12.30 Torstadtunet omsorgsboliger
Torsdag 15. september kl. 11.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Torsdag 15. september kl. 12.30 Vestre nes omsorgsboliger
Fredag 16. september kl. 11.00 Asker bo- og omsorgssenter
Fredag 16. september kl. 12.30 solgården boligsenter
Fredag 23. september kl. 11.00 Oppsjø A bo- og omsorgssenter
Fredag 23. september kl. 12.30 Oppsjø B bo- og omsorgssenter
Fredag 30. september kl. 12.30 Asker seniorsenter



AKTIv FRiTid
Aktiv fritid arbeider med tilrettelegging og gjennomføring av fysisk  
aktivitet i institusjonene. de kan også være med på å skaffe musikk til 
arrangementer på de ulike stedene.

kontakt Helen Rygel tlf 66 90 92 60 eller 400 13 490

Fløyte og  
piano
GeRMAine HexeBeRG, FløyTe | 
MORTen FAGeRli, PiAnO

Germaine og Morten har 
vært på turné for Akershus 
musikkråd før, senest i 
2014. Germaine sin  
fløytelyd og Morten 
sitt pianospill, bundet 
sammen av gode historier,  
slår alltid an.

Onsdag 28. september kl. 11.00 Asker bo- og omsorgssenter
Onsdag 28. september kl. 12.30 Bråset bo- og omsorgssenter
Onsdag 28. september kl. 16.00 Torstadtunet omsorgsboliger
Onsdag 5. oktober kl. 11.15 solgården sykehjem
Onsdag 5. oktober kl. 12.30 Gullhella sykehjem
Onsdag 5. oktober kl. 15.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Onsdag 19. oktober kl. 15.30 søndre Borgen sykehjem
Onsdag 26. oktober kl. 12.30 Oppsjø A bo- og omsorgssenter

ARRAnGøR: AKeRsHus MusiKKRåd

En vakker reise i sang og musikk 
med eviggrønne melodier
ediT GeRi sKATTøR, PiAnO/VOKAl | HARAld sKOGli, KOnTRABAss

det blir en konsert som henter frem minner fra den peri-
oden de store komponistene gav oss de fine stemnings-
fulle stunder med folkekjære melodier. edit Geri skattør 
kommer fra Budapest og har vært profesjonell musiker 
siden 80-tallet. Harald skogli en allsidig musiker med 
lang fartstid på strenger og tangenter. 

Mandag 17. oktober kl. 17.00 Bondi boligsenter
Tirsdag 18. oktober kl. 16.00 Bråset bo- og omsorgssenter
Torsdag 20. oktober kl. 11.30 Risenga bo- og omsorgssenter
Fredag 21. oktober kl. 12.30 søndre Borgen sykehjem
Fredag 21. oktober kl. 16.00 Asker bo- og omsorgssenter

AsKeR JAzzfesTIvAl
14.-23. oktober 2016

for program og informasjon se  
www.askerjazz.no



The swinging Sixties
silJe ulVeVAdeT dæHli | ARild BeRGeR

swingende dansbarhet, smakfull autentisitet  
og stor formidlingskraft er beskrivelser som 
går igjen. duoen springer ut fra silje og 
swingtetten, en kvintett som de siste årene 
har fokusert på å bringe jazzen tilbake til 
utgangspunktet. Konsertene spenner vidt over 
temaer som standardjazz, musikaler, viser, 
filmmusikk, evergreens og skillingsviser  
ispedd kunnskapsrike anekdoter.

Onsdag 2. november kl. 11.00 Asker bo- og omsorgssenter
Onsdag 2. november kl. 12.30 Bråset bo- og omsorgssenter
Onsdag 2. november kl. 16.00 Torstadtunet omsorgsboliger
Onsdag 9. november kl. 11.15 solgården sykehjem
Onsdag 9. november kl. 12.30 Gullhella sykehjem
Onsdag 9. november kl. 15.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Onsdag 16. november kl. 15.30 søndre Borgen sykehjem
Onsdag 23. november kl. 12.30 Oppsjø A bo- og omsorgssenter

ARRAnGøR: AKeRsHus MusiKKRåd

Komponistene kommer tilbake!
RAGnHild døsen, FløyTe | inGRid ByRT, PiAnO | MOnicA GRAnBeRG, KlARineTT 

Bach, Mozart og Beethoven er tre av våre mest kjente komponister, og musikken 
deres spilles over hele verden. Monica, ingrid og Ragnhild fra kulturskolen  
presenterer noen av de mest kjente verkene, og forteller historier knyttet til disse.

Onsdag 9. november kl. 11.00 Bråset bo- og omsorgssenter
Torsdag 10. november kl. 11.00 søndre Borgen sykehjem
Torsdag 10. november kl. 12.30 Torstadtunet omsorgsboliger
Onsdag 16. november kl. 11.00 solgården boligsenter
Onsdag 16. november kl. 12.30 Vestre nes omsorgsboliger
Torsdag 17. november kl. 11.00 Oppsjø A bo- og omsorgssenter
Torsdag 17. november kl. 12.30 Oppsjø B bo- og omsorgssenter
Fredag 18. november kl. 11.00 solgården sykehjem
Fredag 18. november kl. 12.30 Gullhella sykehjem

sommerTur HeGGedAl OG 

øsTensTAd MeniGHeTs seniORARBeid

årets sommertur går i år til nordmarka i Oslo, nærmere bestemt  
Holmenkollen kapell og Tryvannsstua.

tID: mandag 29. august. prIs: Kr 400.  
påmelDIng: til diakon Jarle Klungrehaug på mobil 91 36 88 03

nå!



TrAfo KunsTHAll 
åpnIngstIDer: 
Onsdag-søndag kl. 12.00-16.00 
og etter avtale mobil 932 17 267

lensmannslia 60, 1386 Asker

www.trafokunsthall.no

AsKer KulTuRHus 
4 matinéer i multisalen

That’s Life
MAiKen KROKen | BenedicTe BARRA

en musikalsk forestilling med  
underholdningsvogna.

Tirsdag 13. september kl. 12.00 

Kunsten å falle
FRiTJOF FOMlesen

et annerledes og uhøytidelig  
kåseriteater. 

Tirsdag 18. oktober kl. 12.00 

Konsert
BOBBi & TROnd

en vittig, vakker og elegant konsert  
med utgangspunkt i kabaret, revy, 
filmschlagere og dansemusikk fra  
20-, 30- og 40-tallet 

Tirsdag 15. november kl. 12.00

Jazz & rythm and blues
sHOesHine BOys

Tradisjonell jazz, dixieland, swingjazz  
og rhythm and blues.

Tirsdag 6. desember kl. 12.00

ARRAnGøR: AsKeR KulTuRHus 

BilleTTeR: kr. 150,- pr. stk. eller  
kr. 125,- pr. stk ved kjøp av alle fire

That’s Life

   Underholdn ingsvogna    presenterer   

ctf

e n  m u s i k a l s k  f o r e s t i l l i n g  m e d 

M a i k e n  K r o k e n  o g  B e n e d i c t e  B a r r a

Skal det være litt underholdning til kaffen?



God bok
Hver fredag kl. 12.00 kan du møte en forfatter 
eller få høre om en god bok som de ansatte  
har satt ekstra stor pris på. servering av kaffe,  
te og kjeks.

AsKer BiBliOTeK

Shakespeare og det erotiske
erik Bystad har som den første gjendiktet  
shakespeares 154 sonetter på norsk bokmål.

Torsdag 3. november kl. 18.00

Boklansering  med  
Tor Bomann-Larsen
syvende bind i kongebokserien  
lanseres i høst og forfatteren holder  
et foredrag med vinkling til Asker.

Mandag 7. november kl. 18.00

Eldrefest på rådhuset
Ordfører lene conradi inviterer igjen  
til eldrefest 12. og 13. oktober.

er du over 80 år og bosatt i Asker  
kommune? da er du hjertelig  
velkommen til høstfest i Asker rådhus.

Dato: Onsdag 12. oktober eller torsdag 13. oktober
tID: kl. 18.00 - 21.00
steD: Asker rådhus

påmelDIng: senest onsdag 28. september. servicetorget i Asker kommune  
tar i mot påmeldinger fra 1. september. Telefon: 66 90 90 90

Hvordan elske en far
sesongstart for God bok fredag 9. september.  
Vetle lid larssen kommer!

GRATis



MisTAnKe OM demens?
Her får du råd og hjelp om demens. Ved spørsmål om demens,  
ta kontakt med kommunens demens-team. Her får du råd, veiledning  
eller en samtale dersom du eller en av dine nærmeste har demens.

demenstelefon er betjent mandag- fredag kl. 8.00-15.00. Tlf. 474 89 400

Ambulant demensteam: 
Anne Kristiansen - demenssykepleier 
elisabeth Fretland - ergoterapeut 
Anne-Karin Frisk - spesialsykepleier i psykiatri og demensrådgiver

Tlf: 474 60 345 eller 474 89 400

Med Panfløyte og trekkspill  
på vei mot jul
ROAR enGelBeRG, PAnFløyTe | HARRy AndeRsen, TReKKsPill

Her blir det tradisjonell julemusikk ispedd  
noen litt ukjente julemelodier. Med Roar  
sitt nydelige panfløytespill akkompagnert  
av Harry på trekkspill, blir det garantert  
julestemning.

Onsdag 23. november kl. 11.00 Asker bo- og omsorgssenter
Onsdag 23. november kl. 12.30 Bråset bo- og omsorgssenter
Onsdag 23. november kl. 16.00 Torstadtunet omsorgsboliger
Onsdag 30. november kl. 11.15 solgården sykehjem
Onsdag 30. november kl. 12.30 Gullhella sykehjem
Onsdag 30. november kl. 15.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Onsdag 7. desember kl. 15.30 søndre Borgen sykehjem
Onsdag 14. desember kl. 12.30 Oppsjø A bo- og omsorgssenter

ARRAnGøR: AKeRsHus MusiKKRåd

Johansens jul
HelGe sVeen, sKuesPilleR 

Johansen har som sjømann  
feiret julen i alle verdens  
hjørner. når han nå ser tilbake  
husker han spesielt godt jule-
feiringen da han var barn.  
Han vokste opp på en gård  
og husker stemningen og alle forberedelsene til høytiden. Julen 1954, Johansen  
og kjæresten Anna går langs en julepyntet carl Johans gate. Juleutstillingene i  
butikkvinduene skapte forventninger og drømmer. det var trange tider og godt å  
drømme seg bort litt. Johansen og Anna, to unge mennesker i 1954, Bing crosby, 
White christmas og drømmen om en lykkelig fremtid. Med ”Johansens jul” ønsker 
vi å ta med publikum inn i høytiden og skape en god gammeldags julestemning.

Mandag 19. desember kl. 11.00 Risenga bo- og omsorgssenter
Mandag 19. desember kl. 12.30 Gullhella sykehjem
Onsdag 21. desember kl. 11.00 Vestre nes omsorgsboliger
Onsdag 21. desember kl. 12.30 Torstadtunet omsorgsboliger
Torsdag 22. desember kl. 11.00 Asker seniorsenter
Torsdag 22. desember kl. 12.30 søndre Borgen sykehjem
Fredag 23. desember kl. 11.00 solgården sykehjem
Fredag 23. desember kl. 12.30 Bråset bo- og omsorgssenter



tilbudene er åpne for alle og vi oppfordrer særlig pårørende til å delta sammen med  
sine eldre. Vi tar forbehold om endringer i programmet.

den KulTuRelle sPAseRsTOKKen, AsKeR KulTuRsKOle

TeleFOn: 66 76 81 00
e-MAil: spaserstokken@asker.kommune.no

Julaften på Venskaben
skaugum Rotary, Asker sentrum As og Asker kommune håper også i år å kunne 
avholde felles julaftenfeiring for deg som ønsker et større felleskap. nærmere 
informasjon annonseres i lokalpresse og på Asker kommune sine nettsider i 
løpet av november.

AsKer KiRKe
Fredagstreff
sosialt samvær, andakt, kåseri,  
god formiddagsmat, allsang  
og utlodning.

tID: Fredager: 9. september, 14. oktober, 
11. november, 9. desember  
kl. 11.00-13.30.  
steD: Menighetssalen på Askertun.

Kaffekoppen
Vi synger kjente sanger og spiser 
formiddagsmat. det er hyggelig om 
de som er tilstede bidrar med et lite 
innslag. det settes av god tid til prat.

tID: Fredager: 26. august, 23. september, 
28. oktober, 25. november, 16. desember  
kl. 11.00-13.30.  
steD: Peisestua på Askertun.

Trenger du skyss kan du ringe til: 
Reidunn senumstad Kristensen telefon 
66 84 99 74 (fredagstreff) eller  
Tor Møgedal telefon 66 78 16 89  
(fredagstreff og kaffekoppen).

Omsorgsarbeid
Menighetens omsorgsarbeid gir 
tilbud til personer i alle aldre og 
livssituasjoner. 

kontaktperson er diakon inga Mari 
Ramsfjell-Kind. Hun tilbyr også hjemme- 
besøk, sjelesorgsamtaler og forbønn.
Telefon 906 53 194,  
inga.mari.ramsfjell-kind@asker.kirken.no

ØsTensTAd KiRKe
Kirkefrokost
Har du lyst å være med i et spennende fellesskap? seniorarbeidet inviterer 
til kirkefrokost i kirkestua hver mandag. Vi deler tanker og ord med hver-
andre, spiser og synger sammen. Ta med nistepakke. Alle velkommen!

Tid: Mandager kl. 11.00-13.00 – oppstart mandag 5. september.


