
Program våren 2020





KulturArena ønsker velkommen til nye opplevelser i vår!

Etter at KulturArena ble etablert våren 2018 ble arenaen fra 1. januar 2020
et selvstendig virksomhetsområde i Aurskog-Høland kommune. 

KulturArena skal legge til rette for et vidt spenn av kulturopplevelser for
både store og små, og med utøvere som både er amatører og profesjonelle.
Målet er å tilby et bredt og variert program i kultursalene både på 
Bjørkelangen, Hemnes og Rømskog. Hovedvekten av forestillingene vil
imidlertid være i storstua på Bjørkelangen. 

Vi håper dere finner interessante arrangementer å få med dere i løpet av
våren, og har du noen spesielle ønsker om artister, teater eller foredrag så gi
oss gjerne et tips. Det er med stor spenning og ydmykhet jeg sammen med
dyktige medarbeidere ønsker dere velkommen til KulturArena våren 2020!

Ragnar Heide,
virksomhetsleder Aurskog-Høland KulturArena



Kultursaler
KulturArena har kultursaler på Hemnes, Rømskog og på 
Bjørkelangen.

•  Bråte kultursal på Hemnes har 139 sitteplasser.  
Adr.: Bråtevangen 2, 1970 Hemnes 

•  Rømskog kultursal ved Rømskog skole har 200 sitteplasser.
Adr.: 1950 Rømskog

•  Bjørkelangen kultursal på Bjørkelangen skole er kommunens
hovedsal med 350 sitteplasser.   
Adr.: Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen.

Spørsmål om utleie av salene rettes på e-mail til:
bookingkultur@ahk.no

Program
Program og informasjon oppdateres fortløpende på KulturArena
sin hjemmeside: www.ahk-kulturaren.no 

Parkering
Bråte og Rømskog kultursal har begge parkering ved 
hovedinngangen til salen. For Bjørkelangen kultursal er det
hovedparkering sør for skolen. Ved store arrangementer åpnes
det for parkering nord ved kirken.

Billettsalg
Billetter til arrangementer i kultursalene på Bråte og 
Bjørkelangen selges på nettsiden til www.ahk-kulturaren.no
På Rømskog selges billetter foreløpig bare på stedet. 

Applikasjon/eBillett kan lastes ned på telefon og nettbrett. 
Det er i tillegg mulig å kjøpe billetter i Bjørkebadets resepsjon.
Der kan det betales med bankkort, men ikke med kredittkort 
eller i kontanter. Det er mulig å kjøpe billetter i timen før 
forestilling/kino dersom det fortsatt er ledige plasser. 

Alle billettpriser er inklusiv avgift. På enkelte forestillinger 
differensieres billettprisen mellom barn og voksne. Der det er 
en differensiering regnes alle under 16 år for barn dersom annet
ikke er opplyst. Det selges foreløpig ikke honnørbilletter.  

Ved bytte av billett/refusjon: Under «Hjelp og støtte» hos eBillett.no
er det et avsnitt som heter «Jeg har kjøpt billett til feil dag».

I kultursalen på Bjørkelangen er det plasser som er spesielt 
tilrettelagt for funksjonshemmede og rullestolbrukere, og disse
plassene er lokalisert på rad 10. Billetter kan kjøpes på lik linje
med øvrige plasser. Gratis ledsagersete følger automatisk med.
For andre publikummere med godkjent ledsager kan billetter
bestilles også til andre rader enn rad 10. Billetter til disse 
plassene kan ikke bestilles via nett, men kan forhåndkjøpes i
Bjørkebadet eller kjøpes ved inngangen. 



Gavekort
Med gavekort kan du kjøpe gode kultur- og kinoopplevelser. 
Du kan enten kjøpe gavekort digitalt, eller som et fysisk kort på
våre utsalgssteder. Gavebeløp velger du selv. Mer om gavekort
finner du på www.ahk-kulturaren.no. 

Bli kulturvert

Ved alle arrangementer er frivillige kulturverter engasjert. 
Vertene skal hjelpe til med publikumshåndtering, praktisk 
tilrettelegging, og være tilsynsvakt/brannvakt. Kulturvertene 
er viktige ambassadører for virksomhetene, og får oppleve alle
forestillinger de er kulturvert for.

Ta kontakt med Frivilligsentralen hvis du er interessert og/eller
har spørsmål: frivilling@ahk.no telefon 63 85 26 80.

Gavekort
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Festforestilling/konsert
Cash & the King
Gled deg til en helaften spekket med klassikere når Cash 
Commitment og For The Heart Band slår sine musikalske krefter
sammen for å hylle Johnny Cash og Elvis Presley.

I løpet av kvelden blir det høydepunkter fra to unike karrierer, 
levert av to dyktige og entusiastiske band, og kanskje blir det 
noen musikalske samspill på tvers av rekkene også.

Både Cash Commitment og For The Heart Band har spilt for fulle
hus på KulturArena Aurskog-Høland ved to anledninger, og lover
god stemning hele veien fra Folsom Prison til Graceland!

Her er det bare å glede seg til en skikkelig helaften!

Bjørkelangen kultursal: 08.02. kl. 19.00
Billetter: kr 370
Arrangør: KulturArena

Skoleprosjektforestilling
Forrykende musikk og dans
Elever fra Haneborg/Setskog/Bråte skole

Lærerne fra Kulturskolen har hatt periodevise opplegg med 
elevene på 2. - 4. trinn hvor elevene har fått prøvd ulike 
instrumenter og så valgt sitt favorittinstrument.

Her blir det innlevelse og dans og musikkutfoldelse til glede
for stolte foreldre og foresatte og andre som vil ha en trivelig
formiddagsopplevelse!

5 minutter før forestillingen starter slippes publikum inn i salen.

Åpent for alle.

Bjørkelangen kultursal: 10.02. kl. 12.00
Gratis inngang
Arrangør: Den kulturelle skolesekken i samarbeid med

Aurskog-Høland kulturskole

LØRDAG

8.
FEBRUAR

UTSOLGT
MANDAG

10.
FEBRUAR



Teater
Pinocchio
Dette er historien om treskjæreren Gepetto som ønsker seg
et barn og om Pinocchio, den lille tredukken som blir levende.

På sin vei inn i menneskenes verden møter Pinocchio på
fristelser, og som den uvitende lille dukken han er, lar han
seg rive med.

Pinocchio ble skrevet av Carlo Collodi og utgitt som barnebok 
i 1883. Historien om tredukken er inspirert av det italienske 
marionetteateret og er en Commedia dell’arte-figur. I vår 
versjon bygger vi videre på denne kommedieverdenen og 
trekker inn ekte Commedia dell’arte-masker. En fargerik og 
varm historie levendegjøres gjennom dukker, masker og kreative
kostymer i denne oppsettingen av Bygdetruppen Teater.

Passer for liten og stor!

Opprinnelseshistorie: Carlo Collodi
Oversettelse og bearbeidelse: Marianne Mørk
Musikk: Frode Thingnæs
Regi: Juliane Husvik Sukkestad
Produsent: Bygdetruppen Teater
Musikere: Mathilda Röjdemo, Edgar Romero og Kjell Husvik
Lysdesign: Stine Mørk Kvamme

Design- og håndverkslinje ved BVS er medvirkende på 
scenografi, maske og kostymer

Bjørkelangen kultursal: 
Lørdag    22.02.   kl. 13.00
Lørdag    22.02.   kl. 17.00
Søndag   23.02.   kl. 14.00
Tirsdag   25.02.   kl. 19.00
Onsdag   26.02.   kl. 19.00

Billetter: kr 150/200
Arrangør: Bygdetruppen Teater

LØRDAG

22.
FEBRUAR

SØNDAG

23.
FEBRUAR

TIRSDAG

25.
FEBRUAR

ONSDAG

26.
FEBRUAR



Konsert- og dansekveld 
i Bråte kultursal
Mimrekveld med Shamrocks og Candles

Håkon Hauer og Monika Nilsen Walter inviterer til mimre- og
dansekveld med tilårskomne band fra Kongsvinger og Eidskog,
nemlig Shamrocks og Candles. Her blir det instrumentallåter i
beste Shadows-stil og danselåter som bandene spilte jevnt og
trutt på alle festarenaer i distriktet i de glade 60- og 70-årene.

Shamrocks markerer sitt 60-årsjubileum, og kan titulere seg
som Norges eldste eksisterende danseband. Candles har nylig
gjenoppstått, forsterket med avdøde Terje Nilsens datter, Monika
Nilsen Walter på tangenter.

Bråte kultursal: 06.03. kl. 19.00
Billetter: kr 270
Arrangør: Håkon Hauer og Monika Nilsen Walter

Foredrag
Hvordan levde folk med ulv og andre
store rovvilt i gamle dager?

Temakveld om hvordan ulven og rovdyrene har vært og er en
del av vår historie. Hvordan har menneskene forholdt seg til de
store rovdyrartene gjennom tidene? 

Hvordan har historier, fakta og myter preget vår kunnskap og
vårt forhold til de store rovdyrene, og da særlig vårt forhold til
ulven i dag, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt?                       

Foredraget holdes av førsteamanuensis Kristin E. Gangås som
har erfaring fra ulike rovviltprosjekter. Hun jobber også med
forskning på holdninger til rovvilt, og ser på hvordan tillit til 
rovviltforskning og forskere varierer med ulike årsaker. 

Bjørkelangen kultursal: 11.03. kl. 19.00
Billetter: kr 150
Arrangør: Høland Historielag

FREDAG

6.
MARS

ONSDAG

11.
MARS



Konsert
Claudia Scott
Claudia Scott har røtter innen country, roots og tradisjonell 
americana. Pressen refererer til Claudia som "Rockens 
førstedame" eller "Norges americanadronning". I 2018 markerte
hun 25 år som soloartist. Claudia har vært én av artistene i 
det populære programmet "Hver gang vi møtes", noe som har
medvirket til at flere har fått øynene opp for denne fantastiske
artisten.

Hun er en kritikerrost artist, og en stor konsertopplevelse venter
oss på Bjørkelangen!

På scenen: Claudia Scott akustisk, sammen med Olav Torgeir
Kopsland (vokal, gitarer).

Bjørkelangen kultursal: 12.03. kl. 19.00
Billetter: kr 300
Arrangør: KulturArena

Konsert
Jan Eggum – «Så langt har alt gått bra»

Jan Eggum trives i de fleste sammenhenger; i stort band, lite
band, viseduo, jazztrio, filharmonisk orkester - til og med 
sammen med sangkor. Det er likevel noe helt eget å oppleve
Eggum alene med gitaren.

Etter et travelt og suksessrikt år på veien med Halvdan Sivertsen,
er det en glede å lansere en turné med Jan Eggum alene på 
scenen under den muntermelankolske tittel "Så langt har alt gått
bra". Det er ingen grunn til at det skulle gå noe dårligere i 2020
når Jan og gitaren skal reise landet rundt med et repertoar som
tar utgangspunkt i hans mange vakre ballader.

Velkommen til en eksklusiv kveld med en av landets største artister!

Bjørkelangen kultursal: 19.03. kl. 19.00
Billetter: kr 370
Arrangør: KulturArena 

TORSDAG

12.
MARS

TORSDAG

19.
MARS



Humoristisk soloforestilling
Babettes gjestebud
Babettes gjestebud er en soloforestilling med den danske 
skuespilleren Anders Ahnfelt-Rønne. Han dramatiserer Karen 
Blixens fortelling om den forelskede general Löwenhielm og et
uforglemmelig gjestebud med de mest utsøkte franske retter 
og viner, anrettet av Babette. 

Babette var den beste kokken i Paris. Kjøkkensjef ved ekslusive
Café Anglais. Babette måtte flykte fra det revolusjonære Paris
og kom i 1871 til pietistiske Berlevåg. Etter 14 år vinner Babette
10 000 franc og byens fromme innbyggere inviteres til et 
storslått gjestebud. 

En fengende og humoristisk forestilling som anbefales på det
varmeste!

Bjørkelangen kultursal: 22.03. kl. 18.00
Billetter: kr 200
Arrangør: Foreningen Norden i samarbeid med Leseselskapet

Matinékonsert
Jussi i våre hjerter

For 60 år siden mistet verden den berømte
svenske tenoren Jussi Björling.

I 2020 arrangeres det konserter til minne om
den store tenoren, hvor Johan Christer Novsjø
vil synge noen av de mest elskede ariene og

sangene fra Jussi Björlings karriere. Den strålende svenske 
pianisten Dan Lindén akkompagner på flygel. 

Spennende, humoristiske og rørende historier fra Jussis liv og
karriere vil danne rammen rundt denne musikalske reisen. 
Kombinasjonen av stemmeprakt og formidlerevne har gjort
Johan Christer Novsjø til en ettertraktet sanger over store deler
av verden.

Bjørkelangen kultursal: 28.03. kl. 14.00
Billetter: kr 250
Arrangør: KulturArena

SØNDAG

22.
MARS

LØRDAG

28.
MARS



Skoleprosjektforestilling
Forrykende musikk og dans
Elever fra Bjørkelangen skole

Lærerne fra Kulturskolen har hatt periodevise opplegg med
elevene på 2. - 4. trinn hvor elevene har fått prøvd ulike
instrumenter og så valgt sitt favorittinstrument.

Her blir det innlevelse og dans og musikkutfoldelse til glede
for stolte foreldre og foresatte og andre som vil ha en trivelig
formiddagsopplevelse!

5 minutter før forestillingen starter slippes publikum inn i salen.

Åpent for alle. 

Bjørkelangen kultursal: 30.03. kl. 12.15
Gratis inngang
Arrangør: Den kulturelle skolesekken i samarbeid med 

Aurskog-Høland kulturskole

Teater - Underholdningsvogna
Nylonstrømpa – da mor 
ble sexy!
En humoristisk, energisk og varm forestilling om kvinnefrigjøring
og strømpesømmer, storrengjøring og søte drømmer!
Underholdningsvogna er et kompani som turnerer med ulike
musikkteaterforestillinger for publikumsgruppen 50+. Nå hyller
de professor W. Carothers ved fabrikken Du Pont og hans 
oppfinnelse nylon som ble presentert første gang i 1939. 

Forestillingen finner sted i en typisk Oslobygård på slutten 
av 50-tallet hvor vi blir kjent med to nabokoner, ektemann, 
sladrekjerringen Gurine, og den flørtende strømpeselgeren.
Her blir det nostalgiske gjenhør med mange kjære slagere, 
samt nyskrevne låter som feirer jubilanten Nylonstrømpa.

Bjørkelangen kultursal: 21.04. kl. 19.00
Billetter: kr 150
Arrangør: KulturArena i samarbeid med 

Den kulturelle spaserstokken

MANDAG

30.
MARS

TIRSDAG

21.
APRIL



Skoleprosjektforestilling
Forrykende musikk og dans
Elever fra Aursmoen skole

Lærerne fra Kulturskolen har hatt periodevise opplegg med 
elevene på 3. og 4. trinn hvor elevene har fått prøvd ulike 
instrumenter og så valgt sitt favorittinstrument.

Her blir det innlevelse og musikkutfoldelse til glede for 
stolte foreldre og foresatte og andre som vil ha en trivelig 
formiddagsopplevelse!

5 minutter før forestillingen starter slippes publikum inn i salen.

Åpent for alle.

Bjørkelangen kultursal: 18.05. kl. 12.00
Gratis inngang
Arrangør: Den kulturelle skolesekken i samarbeid 

med Aurskog-Høland kulturskole

Konsert
Åkerland
Lokalt plateslipp av debutalbumet Helt Nære

Åkerland består av aurskog-hølendingene Elin Glende (vokal),
Trond Johansen (gitar) og Lars Tormod Jenset (kontrabass).
Musikken har elementer av norsk tradisjonsmusikk, viser, jazz
og pop - med instrumenter som kontrabass, nøkkelharpe, 
pumpeorgel og fele - for å nevne noen. 

Åkerland skriver låter om omgivelser og mennesker de er glade i.
Trioen har hovedsakelig et akustisk lydbilde. Tekstene rører deg,
de er ærlige og handler om livets underfundigheter, og sammen
med nydelige melodier vokser låtene for hver gjennomlytting. 

Plateslippet er en stor begivenhet, og det er mulighet til å kjøpe
signerte CD’er!

Bjørkelangen kultursal: 03.05. kl. 19.00
Billetter: kr 270
Arrangør: KulturArena

SØNDAG

3.
MAI

MANDAG

18.
MAI



Sommerutstilling - Visuell kunst
Kulturskolens kunstelever presenterer en variert utstilling med sine kunstneriske arbeider.
Offisiell åpning med introduksjon og kulturelle innslag.
Gratis inngang.
Bjørkelangen skole ved kulturskolens administrasjon: kl. 13.00.

Sommerforestilling – Dans
Kulturskolens danseelever presenterer en variert forestilling med elever på alle alderstrinn.
Kultursalen: kl. 12.00 og kl. 14.00.

Sommerforestilling – Drama
Kulturskolens drama- og teaterelever ønsker velkommen til en forestilling hvor elevene i stor 
grad har vært med på å bestemme og utvikle handlingen og rollene fra manuset. Sammen har 
vi undersøkt tid og rom, funnet stemme- og kroppsuttrykk til karakterene og øvd på samspill. 
Vi gleder oss til å vise dere hva vi har jobbet så lenge med! 
Kultursalen: kl. 13.00 – 14.00

Sommerkonsert - Musikkelever
Kulturskolens musikkelever presenterer en variert konsert med elever på alle alderstrinn.
Kultursalen: kl. 17.00.

Sommerkonsert – The best of Storband
Kulturskolens Storband består av de ypperste unge musikerne i kommunen. Programmet er 
helspekket med populære låter fra moderne tid, blandet med gamle slagere. Sammen med elever 
fra Lillestrøm kulturskole og Indre Østfold kulturskole inviteres det til en uforglemmelig konsert.
Kultursalen: kl. 13.00.

Bjørkelangen kultursal
Billetter: kr 50/70
Arrangør: Aurskog-Høland kulturskole

LØRDAG

6.
JUNI

LØRDAG

13.
JUNI

SØNDAG

14.
JUNI



Konsert
Bjørkelangen Musikkfestival
Se eget program for Bjørkelangen Musikkfestival 2020.

https://nb-no.facebook.com/BjorkelangenMusikkfestival 

Bjørkelangen kultursal: 19.06.
Arrangør: Bjørkelangen Musikkfestival 

Konsert
Vågale Vestmarkinger
Et band bestående av stort sett vestmarkinger og Håkon Hauer i
front, (ispedd litt Aurskog-blod for skjønnhetens skyld).

Vågale Vestmarkinger startet opp som et prosjektband for å
hylle barndomsheltene og belyse den enorme påvirkning 
Vazelina Bilopphøggers har hatt rundt om i Bygde-Norge.

Bandet har ligget i dvale i lange perioder, men kommer tilbake 
i 2020 fordi de ELSKER Vazelina og den gode atmosfæren i 
Bjørkelangen KulturArena!

Bjørkelangen kultursal: 21.06. kl. 18.00
Billetter: kr 250    
Arrangør: KulturArena i samarbeid med 

Den kulturelle spaserstokken

FREDAG

19.
JUNI

SØNDAG

21.
JUNI



Med få unntak vises det film hver 14. dag på søndager i
Bjørkelangen kultursal: én film for barn/familie og én for
ungdom/voksne. Filmene går som regel kl. 17.00 og kl. 19.00. 

Bygdekinoen har også filmfremvisninger i Rømskog kultursal,
se egen annonsering.

Det er ikke filmfremvisning i skolens ferier.

Billetter kan kjøpes ved inngangen. Forhåndssalg av billetter til
forestillinger på Bjørkelangen kan gjøres på ahk-kulturarena.no
og i resepsjonen på Bjørkebadet. 

Det er ikke kiosksalg, men det er lov å ta med drikke og godteri
inn i salen.

Billetter:
kr 100 for familie- og barnefilmer
kr 120 for ungdoms- og voksenfilmer 
Prisene er inklusiv billettavgift.

Arrangør: KulturArena tilbyr filmer gjennom Bygdekinoen

Foreløpige planlagte 
arrangementer høsten 2020
Høstens program er under utarbeidelse, men merk følgende
datoer:

Har din forening eller gruppe planer om å booke arrangementer
i KulturArena 2020 og som bør komme med i høstens program? 

Send inn forespørsel med informasjon i god tid til 
bookingkultur@ahk.no

SØNDAG

13.
SEPTEMBER

TORDAG

15.
OKTOBER

LØRDAG

7.
NOVEMBER

LØRDAG

21.
NOVEMBER

Espen Eriksen Trio

Levi Henriksen
Bokbad og konsert

En dags pause
Jahn Teigen Tribute band

RSS - Brass



Besøk vår hjemmeside: 
www.ahk-kulturarena.no

Last ned applikasjonen eBillett på telefon og nettbrett og søk
KulturArena Aurskog-Høland

Billetter kan kjøpes i disken i Bjørkebadets åpningstider
(kun kortbetaling)

Se annonse siste side i Indre Akershus Blad på fredager

Følg oss på Facebook!
@KulturArena.ahkommune
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Vil du vite hva som skjer i KulturArena?


