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For hjemmeboende:
Vil du på konsert/forestilling?
Kontakt Lene Bugge Pettersen tlf: 472 40 975

Tønsberg Kommune - Kulturkontoret
Siv Ellen Kristiansen

Tlf: 958 31 090



«Jeg vil ha en revy!»
Trubadur og skuespiller Yngve Fritjof 
Kristiansen møtte Dag Frøland sommeren 
2008. Det utviklet seg til et nært vennskap 
som varte frem til Frøland døde uventet i 
januar 2010. 

"Jeg vil ha en revy!" er inspirert av Yngves 
vennskap med Dag Frøland, og her blandes 
revykongens egne viser med klassikere av 
noen av norsk revys største navn gjennom 
tidene - bl.a. Einar Rose, Leif Juster og Lalla 
Carlsen. Det er også duket for en parodi 
eller to, samt mange gode historier.

07.02 11:00 Slagen aktivitetshus
08.02 11:00 Midtløkken aktivitetshus
09.02 11:00 Træleborg aktivitetshus
10.02 11:00 Re helsehus
17.02 11:00 Sem aktivitetshus

MelodiMagi
MelodiMagi består av saksofonist/fløytist 
Frøydis Grorud og pianist Trond 
Akerø-Kleven. 

De leker seg med kjente melodier som de 
opplever at på en magisk måte har festet 
seg i de fleste menneskers bevissthet og 
blitt en del av vår felles historie. 

Velkommen til en vakker og stemningsfull 
konsert!

06.03 11:00 Træleborg aktivitetshus
09.03 11:00 Midtløkken aktivitetshus
13.03 11:00 Re helsehus

13:00 Maribu sykehjem
13:00 Nes sykehjem
13:00 Eik sykehjem
13:00 Marie Treschow
13:00 Hogsnes helsehus

14:00 Sem aktivitetshus
14:00 Slagen aktivitetshus
13:00 Hogsnes helsehus



Frode Moltemyr
Frode er en allsidig musiker som skaper 
liv der han spiller. 

På repertoaret står viser, gamle- og 
«nesten nye» slagere, litt rock`n roll, 
populærmusikk med mer. 

Velkommen på konsert!

Countrytimen med 
Erik og Erik
De erfarne musikerne Erik Damberg og 
Erik Norheim gir oss et fantastisk gjenhør 
med utvalgte country-svisker.
Det er bare å få på cowboyhatten og 
støvlene, for her kommer Countrylåtene 
som perler på en snor. 

Med gitar og imponerende stemmer får 
publikum gjenhør med Jim Reeves, 
Johnny Cash, Hank Williams og mange 
flere av de legendariske stjernene.

22.05 11:00 Marie Treschow sykehjem
23.05 11:00 Sem aktivitetshus
24.05 11:00 Eik sykehjem
25.05 11:00 Træleborg aktivitetshus
26.05 11:00 Nes sykehjem

13:00 Maribu sykehjem
13:00 Hogsnes helsehus
14:00 Slagen aktivitetshus
14:00 Midtløkken aktivitetshus
14:00 Re helseshus

13:00 Hogsnes helsehus

13:00 Maribu sykehjem

22.03 11:00 Re helsehus
          15:00 Nes sykehjem

23.03 11:00 Marie Treschow sykehjem
          16:00 Eik sykehjem



Den kulturelle spaserstokken er en nasjonal kultursatsing som har som mål å sørge for 
profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre. Gjennom ordningen skal 
det legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk. Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der 
de eldre befinner seg i dagliglivet.

Bli med 
- inn i fellesskap
Prosjektet bli med - inn i fellesskap skal bidra til aktivitet og sosial kontakt for eldre 
hjemmeboende personer som står i fare for å oppleve ensomhet.
 
Har du lyst til å komme deg mer ut på aktiviteter som foregår på kulturarenaer, frivilligsentralen 
eller andre kommunale møteplasser, eller har du kanskje lyst å jobbe som frivillig og hjelpe 
andre ut på opplevelser og aktiviteter?

For mer informasjon om prosjektet ta kontakt med Lene Bugge Pettersen på telefon 472 40 975

Salmer & Jazz i Tønsberg Domkirke

Eli Helland m/band inviterer til konsert med 
Salmer & Jazz. På programmet står vårglede 
gjennom kjære salmer og kjent jazz i salig 
blanding. Det blir både orgelbrus fra Kristoffer 
Myre Eng, jazzimprovisasjoner fra Magne 
Arnesen flygel og Johannes Eick bass, samt 
vokal ved Eli Helland. For skyss og 
assistanse: Lene B. Pettersen  472 40 975. 

Vi gjør plass for rullestoler og rullatorer og 
gleder oss til å se dere i kirkebenkene. 

Onsdag 26. April kl. 12:00-13:00

Nøtterøy rundt med DS Kysten

Avgang fra Honnørbrygga i Tønsberg - 
Oppmøte 45 min før avgang - ingen 
ombordstigning etter 11.45. Vi seiler fra 
brygga ca kl 12.00, og turen tar fire 
timer. Salg av kaffe og kaker ombord. 

Påmelding innen 15. juni til Lene B. Pettersen 
472 40 975.

Støttet av Marie Bergljot Bøhns gavefond.

Lørdag 1.juli kl. 12:00-16:00 


