
Den kulturelle  
spaserstokken i Asker  
Program vår 2022

Schlager  
& Kanari

Små Grå

Jenny Jenssen
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Med belg og streng
  I konsertprogrammet  «Med belg og streng» 

tar Håvard Svendsrud (trekkspill) og Svein Haugen 
(kontrabass/bass) for seg musikk i ulike varian-
ter. Publikum får bl.a. høre noen av de mest kjente 
trekkspillvalsene, argentinsk og europeisk tango, 
fransk musette og mye annet.  Publikum kan vente 
seg en festlig stund med varierte toner. Her blir 
det både «Fagre Stryn» av Per Bolstad og «Tango 
sjalusi» av Jacob Gade. 

Onsdag 12. januar 11.00  Asker bo og omsorgssenter

Mandag 17. januar  11.00  Risenga bo- og omsorgssenter

Mandag 17. januar  12.30  Holmentunet bo- og omsorgssenter

Mandag 17. januar  17.00  Bråset bo- og omsorgssenter

Onsdag 26. januar  11.00  Gullhella bo- og omsorgssenter

Onsdag 26. januar  12.30  Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 26. januar  15.30  Vardåsen bo- og omsorgssenter

Tirsdag 1. februar  11.00  Nesbru bo- og omsorgssenter

Produsent: Akershus musikkråd

En hilsen til Everly Brothers
  The Everly Brothers var en amerikansk 

musikkduo bestående av brødrene Isaac 
Donald «Don» Everly og Philip «Phil» 
Everly fra Kentucky. De gjorde stor suk-
sess i årene 1958-1962 og er kjent for å ha 
innført elegante vokalharmonier i rocken. 
De hadde betydelig innflytelse på yngre 
musikere som The Beatles og Simon & 
Garfunkel. Blant deres låter er det flere rockeklassikere som bl.a. «Bye Bye 
Love» og «Wake up Little Susie». Magasinet Rolling Stone rangerte i 2015 
Everly Brothers som tidenes beste duo. Tore Heggelund og Steinar Gjerholm 
har med seg gitarer og sine vakre stemmer og skal presentere et knippe kjen-
te låter av denne duoen. Dette er to musikere med lang fartstid i rockens tegn. 

Onsdag 9. februar  11.00 Asker bo- og omsorgssenter

Mandag 14. februar  11.00  Risenga bo- og omsorgssenter

Mandag 14. februar  12.30 Holmentunet bo- og omsorgssenter

Mandag 14. februar  17.00 Bråset bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. februar 11.00 Gullhella bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. februar 12.30 Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. februar 15.30 Vardåsen bo- og omsorgssenter

Tirsdag 1. mars 11.00 Nesbru bo- og omsorgssenter

Produsent: Akershus musikkråd

Den kulturelle spaserstokken i Asker  
er kommunens eget kunst-, musikk- og 
kulturprogram for eldre. Viken fylkes-
kommune finansierer programtilbudet og 
Asker kulturskole administrerer ordningen. 

Arenaene for kulturtilbudet er både i og 
utenfor helseinstitusjoner, der de eldre 
befinner seg i dagliglivet. Den kulturelle 
spaserstokken bidrar til at det formidles 
positive og profesjonelle kunst- og kultur-
prosjekter lokalt, innenfor et mangfold  
av sjangre og uttrykk.

Den kulturelle spaserstokken i Asker er 
også arrangør for Akershus musikkråd 
sine konsertserier. Det er åtte bo- og  
omsorgssentre som abonnerer på  
tilbudet: Bråset, Gullhella, Vardåsen,  
Risenga, Asker, Solgården, Holmentunet 
og Nesbru. 
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Seniorkino på Tofte Samfunnshus
  Den kulturelle spaserstokken arrangerer tre seniorkinoer/ettermiddags- 

kinoer i halvåret i samarbeid med Hurum frivilligsentral. Billetter kan  
forhåndsbestilles på bygdekinoen.no eller kjøpes på stedet. 

Onsdag 16. februar kl.15.30: 
«Mord på Nilen» 
En nyinnspilling av Agatha Christies roman «Death  
on the Nile». Kenneth Branagh spiller rollen som  
Hercule Poirot og er regissør. Aldersgrense 12 år.

Onsdag 16. mars kl.15.30: 
 «Margrete den første» 
Dronning – forbilde, forkjemper for kvinners rettigheter 
og Nordens dronning mot alle odds. Her er filmen om 
dronningen som forente Norden til ett rike.  
Regi: Charlotte Sieling. Aldersgrense 12 år.

Kinotilbudet på Tofte er et samarbeid mellom Tofte Vel, Bygdekinoen  
(Film og Kino) og Asker kommune. Det er forøvrig ordinære kinovisninger 
annen hver onsdag på Tofte samfunnshus. For oppdatert informasjon,  
se hvaskjeriasker.no.

Musikk for dansesko  
med Georgi Deltchev

  Georgi Deltchev spiller og synger variert og 
swingende musikk til å bli glad av. Sjangrene 
spenner fra gammeldans og swing, til rock og 
pop. Kjente evergreens fra de siste 50 årene  
– her blir det mulig å få brukt dansefoten!

Onsdag 16. februar 11.00 Hurum bo- og omsorgssenter

Fredag 18. februar  11.00  Bråset bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. mars  11.00 Nesbru bo- og omsorgssenter

Fredag 25. mars  11.00 Bølstadsenteret

Onsdag 6. april 11.00 Spikkestad omsorgsboliger

Fredag 8. april 11.00 Asker bo- og omsorgssenter

Onsdag 20. april 11.00 Holmentunet bo og omsorgssenter

Fredag 22. april 11.00 Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 27. april 11.00 Gullhella bo- og omsorgssenter

Fredag 29. april 11.00 Vardåsen bo- og omsorgssenter

Venners venner
  Et nært musikalsk møte med artist Jenny Jenssen hvor hun tar et tilbake-

blikk i sin artistkarriere – fra hun vant Talentkonkurranse i Narvik, stod  
første gang på riksdekkende TV i 1978 til hun i dag er en av Norges ledende 
entertainere. Publikum vil også få et innblikk bak sceneteppet. For som de 
sier det i musikk- og teaterbransjen: Det er bak scenen det skjer!

Onsdag 9. mars           11.00    Asker bo- og omsorgssenter

Mandag 14. mars        11.00    Risenga bo- og omsorgssenter

Mandag 14. mars        12.30   Holmentunet bo- og omsorgssenter

Mandag 14. mars        17.00    Bråset bo- og omsorgssenter

Tirsdag 22. mars         11.00    Nesbru bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. mars         11.00   Gullhella bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. mars         12.30   Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 23. mars         15.30   Vårdåsen bo- og omsorgssenter

Produsent: Akershus musikkråd
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Schlager & Kanari
  Schlager & Kanari består av sanger Ingvild Storhaug og slagverker Eli M. 

Odland. Duoen har spesialisert seg på populærmusikk fra 1920 til 1960-tal-
let. Det blir gjenhør med Nora Brockstedt, Arne Bendiksen, Marlene Dietrich, 
Åse Wentzel og Søstrene Bjørklund. Når pikene skal ut på tur har de med seg 
et herlig knippe låter i bagasjen: «Rosen og sommerfuglen», «Tulipaner fra 
Amsterdam» og «Når det kommer en båt med bananer», for å nevne noen. 
Sang og vibrafon har hovedrollene i instrumentparken, som ellers består av 
trekkspill, melodika, vaskebrett, autoharpe og diverse duppeditter. 

Fredag 1. april 11.00 Risenga bo- og omsorgssenter

Fredag 1. april  12.45 Solgården boligsenter

Fredag 1. april  14.00 Solgården bo- og omsorgssenter

Fredag 22. april 10.15 Gullhella bo- og omsorgssenter

Fredag 22. april 12.00 Asker kulturhus

Fredag 22. april 13.45 Vestre Nes omsorgsboliger 

Mandag 25. april 11.00 Bondi boligsenter

Mandag 25. april 12.30 Nesbru bo- og omsorgssenter

Mandag 25. april 14.00 Holmentunet bo- og omsorgssenter

Fredag 6. mai 10.45 Bråset bo- og omsorgssenter

Fredag 6. mai  12.15 Hurum bo- og omsorgssenter

Fredag 6. mai 14.15 Asker bo- og omsorgssenter

Mandag 9. mai 10.45 Spikkestad omsorgsboliger

Mandag 9. mai 12.00 Bølstadsenteret

Mandag 9. mai 14.00 Vardåsen bo- og omsorgssenter

Leikarringen Huldra
  Leikarringen Huldra er en glad gjeng med 

folkedansere som synes det er gøy å underhol-
de. De danser norske sang- og musikkdanser 
til levende musikk. Torsdag 7. april blir det en 
liten oppvisning på Hurum bo- og omsorgs-
senter med et snev av påske. 17. mai danser 
Leikarringen Huldra på Bråset bo- og om-
sorgssenter. Dette er en tradisjon som leikar-
ringen har hatt i mange tiår. Det blir mange 
sang- og musikkdanser i flotte bunader til 
levende musikk. For mer info besøk  
leikarringen-huldra.org

Torsdag 7. april 15.00 Hurum bo- og omsorgssenter

Tirsdag 17. mai  11.00 Bråset bo og omsorgssenter

Våren er en eneste lang fest 
  Med «Den Gode Melodi» feirer vi vår, sol, 

frigjøringen, freden, blomster og bier! Denne  
kabareten tar oss med gjennom vårens  
merkedager, fra kongens fødselsdag i februar 
til 7. juni, med kongens hjemkomst etter krigen 
og feiring av unionsoppløsningen. I sangen 
«Når kastanjene blomstrer i Bygdø allé» 
nevnes både Wien og Paris. Begge byene får 
her sine sanger, og romantikken blomstrer i 
diktet «Sykkelstyret». Både første og syttende 
mai får sine sanger; «Når jeg ser et rødt flagg 
smelle» og «Norge i rødt hvitt og blått».  
«Den Gode Melodi» består av Leif Blix (vokal) 
og Lars Nygaard (trekkspill).

Onsdag 20. april 11.00 Asker bo- og omsorgssenter

Mandag 2. mai 11.00 Risenga bo- og omsorgssenter

Mandag 2. mai 12.30 Holmentunet bo- og omsorgssenter

Mandag 2. mai 17.00 Bråset bo- og omsorgssenter

Onsdag 4. mai 11.00 Gullhella bo- og omsorgssenter

Onsdag 4. mai 12.30 Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 4. mai 15.30 Vardåsen bo- og omsorgssenter

Tirsdag 10. mai 11.00 Nesbru bo- og omsorgssenter

Produsent: Akershus musikkråd
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Dikt og dans med fin musikk
  Pianist Sofia Rentzhog og fiolinist Vladimir Stoy-

anov lar oss oppleve tango, vals, slowfox, cha cha og  
romantisk dans. Vi får høre om historien bak de 
ulike dansestilene og utøverne vil bruke kostymer 
som er karakteristiske for dans. Musikerne vil frem-
føre dikt av blant annet Halldis Moren Vesaas og 
Nordahl Grieg. Foruten fiolin og piano benyttes flere 
andre morsomme rytmiske instrumenter i konserten.

Torsdag 5. mai 10.45 Bondi boligsenter

Torsdag 5. mai  12.15 Solgården boligsenter

Torsdag 5. mai 15.00 Vestre Nes omsorgsbolig

Mandag 23. mai 10.45 Spikkestad omsorgsboliger

Mandag 23. mai  12.15 Bølstadsenteret

Mandag 23. mai  14.15 Hurum bo- og omsorgssenter

Rune Melby
  Enmannsorkesteret Rune Melby byr på  repertoar 

som spenner fra gammeldans, evergreens, svensk-
topp, country, swing og partymusikk. Rune er kjent 
for sitt gode humør, sin flotte stemme og virtuose 
gitarspill, og på konsertene kan det garanteres god 
stemning og muligheter for allsang. Rune har mange 
tiårs erfaring som dansemusiker og har vikariert som 
gitarist i noen av Norge og Sveriges mest kjente orkes-
tre, som Ole Ivars, Eldar Vågan og Geir Wentzel Band. 

Onsdag 1. juni 11.00 Bondi boligsenter                                           

Onsdag 1. juni 12.45 Solgården boligsenter                                  

Onsdag 1. juni  14.00 Solgården bo- og omsorgssenter             

Fredag 3. juni 11.00 Bråset bo- og omsorgssenter                    

Fredag 3. juni 14.00 Hurum bo- og omsorgssenter                   

Fredag 3. juni 16.15 Vardåsen bo- og omsorgssenter              

Onsdag 8. juni 11.00  Gullhella bo og omsorgssenter                  

Onsdag 8. juni 12.45 Bølstadsenteret                                               

Onsdag 8. juni 16.00 Spikkestad omsorgsboliger

Fredag 10. juni 12.00 Asker bo- og omsorgssenter                     

Fredag 10. juni 14.00 Holmentunet bo- og omsorgssenter     

Fredag 10. juni 15.30 Nesbru bo- og omsorgssenter 

Mandag 13. juni 13.15  Frivilligsentralen lunsjkonsert

Mandag 13. juni 15.30  Vestre Nes omsorgsboliger

Mandag 13. juni 17.30  Risenga bo- og omsorgssenter

Fjell, fjord og fjøs med  
Germaine og Morten

  Germaine Bouts Hexeberg (fløyte) og Morten Fagerli (piano) ønsker å ta oss 
med på en spennende vandring gjennom den praktfulle norske naturen. Helt 
fra vannkanten der det lukter salt sjø drar vi; så bærer det oppover daler og 
åser, og helt opp på fjellet og til seters. På vår vei møter vi på folk i forskjellige 
situasjoner og som har sine historier å fortelle. Her blir selvsagt musikken 
hentet fra de norske musikkskattene. Det blir mye kjent, både klassikere, fra 
folkemusikken, og variert; som den herlige norske naturen er.

Onsdag 1. juni 11.00 Asker bo- og omsorgssenter

Mandag 13. juni 11.00 Risenga bo- og omsorgssenter

Mandag 13. juni 12.30 Holmentunet bo- og omsorgssenter

Mandag 13. juni 17.00 Bråset bo- og omsorgssenter

Onsdag 15. juni 11.00 Gullhella bo- og omsorgssenter

Onsdag 15. juni 12.30 Solgården bo- og omsorgssenter

Onsdag 15. juni 15.30 Vardåsen bo- og omsorgssenter

Tirsdag 21. juni 11.00 Nesbru bo- og omsorgssenter

Produsent: Akershus musikkråd
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Små Grå
  «Små Grå» lager forestillinger i en grenseløs form. De synger, snakker, 

danser, eller: hva er det de egentlig driver med? Bli med inn i «Små Grå» sin 
absurde verden full av humor og underfundighet, der det surrealistiske virker 
kjent og det hverdagslige blir til kunst. «Små Grå» har utviklet et unikt scene- 
kunstuttrykk der det tradisjonelle konsertformatet utfordres og settes inn i en 
scenisk form med bevegelse, koreografi, tekst og humor og der komponert 
og improvisert musikk flettes elegant sammen. 

Som del av forestillingen blir det også premiere på en kortfilm, som er én av 
tre filmer «Små Grå» har laget i samarbeid med Kim Hiorthøy. «Små Grå» 
består av Nina Mortvedt, Benedikte Kruse og Mai Elise Solberg. 

Åpne publikums- 
arrangementer

Rune Melby
  Enmannsorkesteret Rune Melby 

byr på et bredt repertoar med alt fra 
gammeldans, evergreens, moderne 
rytmer, country, pop, rock til swing 
og partymusikk. 

Billettpris kr 150 inkluderer kaffe 
og kanelsnurr. Forhåndspåmelding 
til resepsjon@nakuhel.no eller  
tlf. 66 98 75 50. Billetter kan også 
kjøpes i døren. Begrenset antall 
plasser. 
                

Mandag 13. juni, kl. 13.15   

Nakuhel Asker, vevstua

Les mer om arrangementet på side 8

Schlager & Kanari
  Schlager & Kanari består av  

sanger Ingvild Storhaug og slag- 
verker Eli M. Odland. Duoen har 
spesialisert seg på populærmusikk 
fra 1920 til 1960-tallet. 

Fredag 22. april, kl. 12.00  

Asker kulturhus, multisalen 

Billetter kan kjøpes på  
askerkulturhus.no

Les mer om arrangementet på side 6

Arrangør for konserten er Sekkefabrikken i samarbeid med 
den kulturelle spaserstokken i Asker. Billetter kan kjøpes på  
sekkefabrikken.no/program/sma-gra/

Søndag 20. mars, kl. 19.30 

Heggedal innbyggertorg  

(dørene åpnes kl.19.00)

Fredag 18. mars, kl.19.30 

Teglen, Spikkestad  

kirke- og kultursenter   

(dørene åpnes kl.19.00)

Schlager  

& Kanari

Små Grå

Rune Melby

FOTO: ANNE VALEUR

FOTO: CHRISTINE GULLHAV

FOTO: ARILD HANSEN



Vi tar forbehold om endringer i programmet. 

Oppdatert informasjon vil bli lagt ut på  
spaserstokkens hjemmesider: 
asker.kommune.no/spaserstokken 

I tillegg legges informasjon ut på hvaskjeriasker.no.

Den kulturelle spaserstokken, Asker kommune
E-post: spaserstokken@asker.kommune.no


