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HIERTEUG VELI(OMMEN
-til hostens program i Arktisk kultursenter

Arktisk kultursenter går inn i sin første orrongementshøst. En årstid som, tradisionelt,
"borger" for hygge og samvær innendørs. Vårens/sommerens booking og deoling er over
Og vi kon presentere et progrom som er variert, og som innholder noe for enhver.
Her finner du tilbud for de oller minste; gjennom en barneopera bestående av musikk, sang,
bevegelse og forger. I et oppslått telt i fooieen, for de minste, o'3 år.
Vi har klossiske konserter med Trondheimssolistene og Tine Thing Helseth,
artister som hor skapt internosjonale overskrifter. lnnvielse av kloveret v/Tori Stødle og
Nasjonolbolletten m/turnepremiere på "Septemberdons". Med blant onnet lngrid Lorentzen.

Halvdon Sivertsen kommer med en konsert "Mellom oss". Kjente og kjære sanger, ispedd
mosse humor. Rito Eriksen er årets Frelsesorme ortist, og kommer med julekonsert.
Pop sjangeren er representer ved Pony the Pirate, konskje Norges nye kometer. Og larle
Bernhoft! Som ikke kan beskrives godt nok. Må bare oppleves!

t tillegg

btir

det en

del orrongement med tokalt tilsnitt; så som Maria
Th o m osse n m /H a m m e rfe st Ka m m e rko r.

Boch

m/Link og lvor

Ole Olsensalen - Bill.pris: kr. z5o,-/balkong: kr. t5o,Billetter kon kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

For ikke å glemme revy og teoter.
Av praktisk informosjon kan nevnes; Vi jobber med å få til tilbud om govekort.
Balkong billettene blir rco,- kr. billigere, på AKS sine arrangement.
Balkongbillettene kan kun kjøpes i cafeen.
Da håper vi programmet kon friste monge til å besøke Arktisk kultursenter!

Munkvold
Thomas Mikorlsen
Knut

Liniordet

Bente
Line Grønnslett

Sumstad

Pony the Pirote
Onsdog 2. september kl. rg.3o

Tom Wulff
Tom Erik Stokness

Pony the Pirate er en pompøs indieprotest mot sliten rock uten budsl<ap! Norges nye pophelter har
høstet lovord fra inn- og utland, og er som Hr. Seltzer sier: "Lyden av festival-Norge zoo9". Med tittel
som Årets Urørt zoog på sl<uta seiler de på det verdensomspennende indiehavet og sprer energi og
glede. Bak roret står den vesle piratgutten med store spørsmå[ om hvordan dette egenttig henger

sammen, noe som skaper øyebtil<k av intens frustras.ion og enda mer intens gledesrus.
I horisonten ser vi referansene fra The Arcade Fire og Yeasayer eksptodere som stierner og skaper en
opplevelse av din siste livsgnist i ful[ el<stase, vi snakl<er Pony the Pirate!

loakim lohonnessen -Vokal, bass
Elin Johannessen - Klokkespill, melodika, tamburin, vokol
Kristion Harnes - Tangenter, vokol
Camillo Sæle Merkesvik - Pedalsteel, gitaf trompet, vokal
Lene Notland - Fløyte, Tangenter, vokol
Kurt Andrd Aase - Tromme4 vokol
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Morio Bock m/Link:
Lardog 5. september kl. zo.oo
Ole Olsensalen - Bill.pris: kr zzo,-halkong kr.
Billetter kan kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS
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I Januar 2oo9 var jeg så privitegert å få være med
på forestittingen som åpnet Arl<tisl< Kultursenter.
Det ble en opplevelse fu[[ av entusiasme og
stolthet over at Hammerfest endelig har fått
sitt eget fantastisl<e hus der vi alle kan møtes
og oppteve store øyeblil<k sammen. Disse
kveldene bte også et møtepunl(t for artister som
har flyttet fra byen og l<ansl<le ikl<e atttid har tike
stor klennskap til hverandre.

favorittsanger og Linl< har røsket opp i tilhørende
gamle arrangementer samt [aget sptitter nye.
I [øpet av kvelden viI dere få høre Linl<s unike

melodier samt møte et l<nippe av karal<terer som
hver på sin måte har opplevd kiærtighet. Blant
annet hun som er midt oppe i den adrenalinpumpende og sinnsyl<e forelsl<elsen. Hun som
tar farvel med a[[e verdens kontinenter mens hun
prøver å få oversil<t over hvor mange menn hun

Link var noen av deltal<erne og med sine
egenkomponerte musikatske bidrag tol< de både
publil<um og artister. Da ble den første tanl<en
om et mulig samarbeid sådd. Jeg er derfor vetdig
gtad og stolt over å få lov tit å ønsl<e vetl<ommen
tiI denne l<onserten der l<jærtigheten står som en
bauta i sentrum. Jeg har valgt ut mine absolutte

egentlig har møtt. Den desiltuslonerte l<vinnen
som så tydelig mener å se hvordan vi a[[e til
syvende og sist kun etsker oss selv. En purung
Rødhette som trosser sl<ogens farer for å møte
ulven som hun er svært tiltrukl<et av. En deltal<er
ved Metodi Grand Prix som føler i overl<ant mye.
Og den eldre damen som minnes sin store
kjærtighet i Bertin, som hadde stemme som en
fiolin. Sanger skrevet blant annet av Kari
Bremnes, Cole Porter ogThe Rea[ Group.
Hjertetig vetl<ommen tiI en musikats aften med
Link og Maria Bocl<!
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Danseforestitlingen "En åpen
Leinan-Hermo. Forestittingen
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Vilde Bjerke:
"For moro skyld"
Mondog zt. september
kl. t8.t5
Frityren Bill.pris kr. 7o,-/9o,Billetter kon kjøpes
på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

forestitting for småsl<ote og
barnehage - fra 4år.
En

I hovedrotlene: VILDE BjERI(E,

Surprompen, Li[[e Brymlemann
& Puld<.
Vilde fremfører sin far Andre
Blerl<es "Moro Vers" og mye,
mye mer.
Vitde har med seg
"l<offerten med det rare i" - bt.a.
hennes fars gamle barnebøl<er
og PUI(K, hans barndomsdul<l<e,
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som er ca. roo år, har hull i
bu l<sa, flottø rføtter, mø [tspist
nesetipp, detvis bortstitt sl<iegg
og sennepsguI topplue. Barna
er med å trylle ham, Litte
Brymtemann og Surprompen
opp av l<offerten.
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Vilde Bierke og Jon Toft:
Mondog 27. september kl.2o.oo
Frityren. Bill.pris kr. t5o,Billetter kon kjøpes
på www.oks.no
eller i kiosken på AKS

-

barna tramper, l<[apper og rimer.
Det synges og leses dil<t
-populære rim og regter, som er
blitt l<lassil<ere i barnelitteratu ren:
Farao på ferie, Runde, rare Ru[[e
Rusl<, Fru Nitters datter- og
mange flere og det forte[[es
også om hvordan mange av
dil<tene bte tit da Vilde var barn.
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Konserten bærer preg av Vitde
Bjerl<es mod ne reflekterte
tekster av høy kvatitet, fremført
i lel<ne melodier. Vilde leser

også noen egne dil<t til musikl<.
l(onsertopplevetsen btir fu tlendt med Jan Tofts (vokatist
Vamp, 9r-99) varme stemme
- innlevelse og fengende
metodier. Sammen fremfører
de også noen vakre duetter - og
skaper en stemning med spenst
og dynamikl<. Tel<stene vil
også gi gjenkjenning, spesielt
i voksne menneskers liv - og
titsammen inspirere tit gtede
og ettertanke! Kort l<an sies:
Vakkel fengende, variert,
morsom og melodiøs.

Bugge Wesseltoft:
Torsdog 24. september
Ole Olsensalen

Billetter kon kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

Bugge Wesseltoft er en av Norges mest
marl<ante jazzmusil<ere og bandtedere, både
nasjonatt og internasjonatt, og en betydetig
fornyer aviazzen. Spesielt giennom sine "New
Conception of lazz"-prosiekter (band, album
og utattige l<onserter over hele verden) er han
uløselig knyttet tiI utvil<tingen av moderne iazz.
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Evelyn og de grønne er forestitlingen om en av de mest dramatisl<e periodene i norsk historie.
Krigen ftytter inn i husene tit fotl< og Finnmarl< og Nord-Troms btir rasert og evakuert. I denne
oppsetningen opptever vi historien sett fra et barns ståsted, gjennom øynene tit 6 år gamte Evelyn.

soloplatene og -l<onsertene batanserer han
etegant me[[om helt akustisl< ftyget og bruken av
På

elektronisl<e l<[an ger og beats. Sceneversjonen
har dessuten en el<stra dimensjon: et visuett
bidrag i form av levende video proiisert på storsl<jerm. Som Dagbladet skrev i sin konsertanmetdelse: "l(onserten ble også en serie
storartede scenebilder og en flott visue[[
opplevetse der vi satt som inne i en tydinstatlasjon etter tydsl<utptur i partiene
mens musil<l<en [ød fra ftere
kanter av saten".

Evelyn og hennes famitie bor i Tatvil< i Finnmarl< da l<rigen starter. Krigen kommer og tysl<e soldater
ftytter inn i huset deres. Til stutt btir Evetyn, storebroren Jan og foreldrene deres evakuert tilTromsø.
Forestitlingen føtger også famitien titbal<e titTatvik, der huset deres er brent ned og det [andskapet de
reiste i fra er borte. Evetyn og de grønne handter om det å miste alt man eier og møte verden i det man

står og går i.

Viseoften med Schubert:
Lørdog 26. september
Ole Olsensolen
Billetter kan kiøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

Schubert med lyssetting fra nord og internasjonal
tenorstjerne.
PaulWåhtberg, ftøyte
''Br:enda Btewett, hammerklaver
E[9t1acl<er, tenor
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Lux Borea (tyset fra nord) fremfører Schubert
ny men tett gjenkjennelig drakt. PautWaulberg's
Lux Borea har denne gangen med seg
vol<atisten .lan van Elsacker. En sanger av
internasjonalt format som har levende totkning
som sitt varemerl<e. Schuberts romanser er noe
av det val<reste som finnes innen l<tassisk musil<l<.
Vetkommen tiI en innholdsrik aften der en [itt
annen titnærming tit Schuberts musil<l< viI gi deg
en musil<alsl< opplevelse man vanligvis må reise
[angt for å få seg.
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Tori Stodle:
Onsdøg 7. oktober kl.2o.oo
Ole Olsensolen
Bill.pris kr. tso,-/too,-/75,-halkong 5o,Billetter kon kjøpes på www.oks.no
eller i kiosken på AKS

tørle Bernhoft:
Lørdog g. oktober kl.2o.3o
Ole Olsensalen

Bill.pris kr z5o,-/balkong ryo,Billetter kan kjøpes på www.oks.no
eller i kiosken på AKS
Fra tid tit annen duld<er det opp helt unil<e tatenter
i norsl< musil<l<[iv. Artister som har en nådegave få
andre forunt, og som klarer å formidle et budskap
slil< at det treffer hjerterota. Talenter som, uansett
genre, mestrer å gi lytterene de virkelig store
opplevelsene. Jarle Bernhoft er et slikt talent.
r. September -o8 stapp han sitt første soloalbum
"Ceramik City Chronictes ".

"Eiter mitt syn har larle tidtigere bare fått vist
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Tori Stødte er professor i piano

premierer av Norsl<e verl<

ved l<onservatoriet i Tromsø.
Hun har gitt mesterl<tasser og
l<onserter i USA, Russland og
ftere andre [and i Europa. Hun
har også gitt foredrag og
l<onserter både på Juttiard
SchooI og Manhatten SchooI of
Music i New York.
Hun har hatt ftere verdens-

tittegg tit flere innspitlinger.
Tori Stødte har fått flere stipend
og priser. Hun studerte med

i

Robert Riefting i Osto, Ji.irgen
Uhde i Stuttgart og Adete
Marcus i New York.
lames R. Ostreich ved The New
Yorl< Times skrev følgende

etter hennes debut i New Yorl<
i r99o, "Hun er en strålende
og raffinert pianist som l<[arer
å sl<ape en fargeril< og poetisl<
verden fu[tt av følsom dynamil<l<
og utryl<l<."
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Grenselos Scene: Steinor Ofsdol - Tripple jump
Onsdog 28. oktober

tvor Thomossen og Hommerfest Kommerkor:
Fredog t6. oktober kl. zo.oo
Ole Olsensalen

Bill.pris kr. zoo,Billetter kan kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

MIDT IVERDEN
I samarbeid med [okate l<or har Musil<l< i Finnmarl< gleden av
presentere l<onserten "Midt iverden" på utvatgte steder i
Finnmarl< høsten zoo9.

å

sentrum for denne forestiltingen står tel<stforfatter, komponist
og musil<er IVAR THOMASSEN

I

Thomassen har i årenes tøp utvil<tet seg tit å bli en av Finnmarl<s
- og Nord-Norges - vil<tigste bidragsytere tiI utviklingen av den
nordnorsl<e visetradisjonen, og hans tel<ster og melodier favner
aIte atdersgrupper.
Fol<us på egen region og egne verdier utgjør en rød tråd i
Thomassens tekster. Det handler om vår egen natur, l<ultur og
historie. Med andre ord: fol<us på Finnmarl< og Nord-Norge - il<l<e
som utkant, men som sentrum for våre liv. Derfor tittelen "Midt i
verden", som forøvrig også er titteten på en av visene'

Musil<l< sl<aper relas.ioner
me[tom mennesl<er. På en
grenstøs scene l<rysses a[[e
barrierer metlom folk, sfangre
og nasjoner. Ftøytevirtuosen
Steinar Ofsdal har med seg
Sarah Chen og Sansl<ritt
Shrestha i dette musikatsl<e
prosjel<tet. Trioen l<ommer til
oss direkte fra l<onsert
i Kathmandu,
Nepat og Thimpu
Bhutan. Tre musil<ere, med
tre forskiettige m usil<alsl<e
ståsteder forenes i det som best
l<an besl<rives som et musil<atsl<
l<inderegg der man får en
trippet opptevelse bestående

europeisl<e toner og eggendc
rytmer fra Nepat. Alt blandet
i en el<sotisl< og spennende
musil<alsl< mil<s du garanterl
il<ke har hørtfør.

\

av norsl< foll<emusil<l<, ktassisl<e

Koroll Korol:
Tirsdøg 27. oktober
kl. ro.oo

Ole Olsensalen

Det startet opp da vi var bare barn. Vi hørte på
l<assetter og samta på alt av bilder og artil<[er

som vi l<om over om Beatles.
Vi danna vårt første band da vi var rr år. Og
før vi fil<l< gitarer, brul<te vi å synge Beatles
sanger tiI rytmene av en sl<arp tromme. Som vi
hadde tånt fra det [ol<ale sl<oleorl<esteret.
Nå, 3o år etter, er vi fremdeles foretsl<et i
musil<l<en. Å være i stand til å fremføre
disse sangene, gi l<onserter, er den
største gaven av att.

kå

Foajeen

Norwegion Beotles:
Fredog 23. oktober kl. zo.3o
Bill.pris kr. z5o,-/
bolkong: t5o,Billetter kon kjøpes på
www.aks,no eller i
kiosken på AKS
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Bill.pris kr. 6o,Billetter kan kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS
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Verdens første babyopera!
I et tett i l<ulturhusets foal6
sl<apes musil<l< og sang for de
atter minste. Etter foresti[[ingen
får barn og vol<sne utforsl<e
teltet og de spesia[[agde
instrumentene på egen hånd.
I nstrumentene Iigner vesener
fra havet. Kansl<je er vi et sted
under havoverftaten i Nordishavet? Her lever vesener vi
ikl<e vet mye om. Musil<l<en er
l<omponert av Ma.ia Ratl<ie, som
er l<jent for sin utforsl<ning av
stemmens muligheter. Vi former
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tyder tit språl< og sang i en
musil<alsk lek.
Vetkommen til en spennende
foresti[[ing for barn me[[om
o tit 3 år - laget av Den
Norsl<e Opera & Ballett i
samarbeid med Riksteatret.
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Fi n n m o rk k u lt u

rsko lefe stivo
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29-37. oktober
Ole Olsensolen

Finnmarl< kutturskolefestivaI er
en festivaI for l<ultursl<olene i
Finnmarl< der etever og lærere
fra a[[e l<anter av fylket møtes
tiI l<urs, opptredener og sosialt
samvær i l<ultursl<otens rette og
sanne ånd.

Trondheimssotistene bte stiftet i rgBB av professor Bjarne Fisl<um, og var i mange år en arena for
profesf onell l<onsert trening for strykere ved konservatoriet i Trondheim. Den kunstnerisl<e lederen

i

dag, er Øyvind Gimse.

Dette er siette gang festivalen
avholdes. Hovedfol<us btir på l<ultursl<olenes egne scenisl<e fremføringer
innenfor en vid ramme av musil<k,
dans, l<unstfag, teater og media.

Som et resultat av mange konserter, over hele Europa og l<onsertturneer i USA, Asia og Brasil, har
Trondheimssolistene vokst tit å bti et ensemble med internasjonal berømmelse. Tal<l<et være sin
innovative profi[ har Trondheimssolistene mottatt hyttest, og tittrukl<et oppmerl<somhet for deres
l<ombinasion av høy standard, ungdommetig energi og tivtig entusiasme for musil<ken.

T,MMMAR'(
RUTTUR§KOUTT"9iTIVAL

Trondheimssolistenes innspitting avVivatdis, De fire årstidene med Anne'Sophie Mutter, har
lovpriset over hele verden.

zo år gamle Tine Thing Helseth fra Oslo, startet
med å spilte trumpet i en alder av 7 år.

utvidet og variert repertoar
innenfor orkester, resitativ og l<ammermusil<l<. Og
hun er allerede en av vår tids mest omtalte unge
trumpetister, med mange prestige opptredener bak
seg. Hun mottol( i år den prestigetunge Borletti
Buitoni Trust Fe[[owship.
I dag har hun et
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DKS:'Håkki":
77-74. november

Åpen forestilling: 14. noveber kt. t1,.oo
Frityren

Forestitlingen presenteres av:
HÅKKl / Håtogaland Teater.
Tomas HÅKK| Eril<sson er
l<unstner med bakgrunn fra
l<unstal<ademiet i Trondheim og
primusmotor bak HÅKKl-kjeden
sammen med Mats Stenslet og
Bjørn Kowalsl<i.
En drivl<raft bak HÅt<«ls
l<unstneriske virl<somhet er å
fol<usere på "gtesbygden", elter

distril<tet, som vi l<a[[er det i
Norge. Å være stolt av ptassen
man l<ommer fra er vil<tig for å
beholde sin identitet.
For noen år siden iobbet han
med å samte inn "sl<rOnor,

butlshit och sanna historier" i et
prosjekt l<alt "Beråttarboden".
Dette er et av resultatene.
Med The Power ofGlesbygd
girTomas Eril<sson oss ftere

usensurerte historier og tanker
fra bygde-Sverige.
Historiene serveres i form av
god gammeldags munttig formidting, en slags bygde-stand up,
l<rydret med titt fitm og lyd. Vi
oppdager at vi [ett identifiserer
oss med historiene. Det spitler
ikl<e stor rotle om en er fra
Brattvåg, lndre Sogn e[[er
Svorl<mo. Det er en råner i de

fleste av oss!

Ho m m

erfe st k u n stfo re n i n g :

to-li.

novovember

ru§§FEsrlvlk§-

Galleri Fileen

Åpning av utsti[[ingen "Min
verden er en annen" Kåre
Kivijårvi, på Fitteen.

§wTs

Premiere på den digitate
visningen av l(ivijårvi sine bilder
med spesiatl<omponert musil<k
av Sverre Glørvad.

AKS/Hammerfest l<ino viser
dol<umentaren om l(ivijårvi av
l(nut Eril< Jensen.
Stipendiat i l(unstvitensl<ap
Hanne Stien holder foredrag om
l(iviiårvi.
Stor åpningsfest i foajeen
på AKS tirsdag ro. nov med

musil<k, dans og
servering. Dette er
forbindelse med

i

åpningen av den

digitate visningen og
"Min verden er en
an nen"
Under hete
arrangementet vit
Hammerfest Kunstforening
selge eksklusive kunst-l<ort og
plakater med Kivijårvi motiv.
Vi er de eneste med disse
rettighetene! Løp og l<iøp!!
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DanseFestivaI Barents - den sjette
i rekl<en - fyller igjen Hammerfest
med dans!
Festivalen har i år et spesiett fol<us
på barn og unge, men tar må[ av seg
ti[ å engasjere på tvers av atle aldre.
Gjennom forestillinger fra Sverige,
Finland, Danmarl<, Esttand,
Russland og Norge får Hammerfest
en unil< mulighet ti[å oppteve et
program som både er tilgjengelig
og utfordrende, underholdende og

aa:liiiiare
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tanl<evel<kende. Det blir forrykende
dans, underfundig dans, nysirl<us
og live musikl<. Forestillinger om
kiærtighet og det evige spørsmålet
om hva du vit gløre og hva du vil
være. Og de yngste kan l<jenne seg
igien i å være atene hiemme og litt
redde...
Også utendørs preger festivalen
byen. Hammerfests eget kompani
Stellaris DansTeater dukl<er opp
på uventede steder, og hva viI sl<je

Velkommen til festivol!

fullstendig progrom og informosion om
fore sti lli nge r og ku rs, se www. bore ntsd o n s. n o
For
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når en fransk performancel<unstner
bosatt i Finland ser på Hammerfest
med sine øyne?
I tillegg er DanseFestival Barents
vertskap for dansel<unstnere som
dettar på kurs og seminarer.
Arktisl< l<ultursenter er fantastisl(
ramme for forestillingene og
festivall<af6en der vi inviterer
pubtil<um og deltal<ere til å mingte
og kose seg!
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Stipp ned skutdrene,
bæreposene og bel(ymringene
for oppleve en hett spesiett
julel<onsert med l<or, orl(ester og
solister. Finnmarl<svennen Anne

å

'

Grete Preus, rockens ubestridte
førstedame kommer nordover og
sammen med den samiske rockartisten Kai Somby presenterer hun
en unik btanding av l<venske foll<etoner, samiske salmer og tradis-

jone[[e julesanger. Sammen

med

Atta Motettl<or besøl<er de

hele

i

adventstiden. Når iutefreden senl<er seg over landet tar vi
tiden titbake og dyrl<er våre nærmeste i noen dager, før vi l<aster oss
ut i den hektiske hverdagen igien.
Musikk i Finnmarl< ønsker at du tyl,ystarter på denne julefreden, ved å
ijsette av en time tit et åndetig bad i
§dventstiden. Det er deg vel forunt!
Finnmarl<

Riksteotret: "Et Dukkehjem"
Tirsdog t desember kl.7g.3o
Ole Olsensalen
Bi ll. p ris kr. 3oo,-/z 4o,- /zoo,-/tz o,Billetter kan kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

Verdens mest spilte stykke
Det er il<l<e ti[ å undres over at
Et dul<l<ehjem fortsatt spi[[es
verden over. Noras dilemmaer
og livsdrama angår oss. Vi ser
det gierne igien og igien rett og
stett fordi det er et fabetaktig

godt styld<e.
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Regissør Anne-Karen Hytten
Heddaprisen i fior for
Vildanden. Et dul<l<ehjem er det
fil<l<
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femte lbsen-styl(ket hun setter
opp: "jeg ser ingen grunn ti[ å
gjøre noe annet med en så ril<
tel<st enn å oppdatere den

T

I

rent srål<[ig og prøve å få
den tit å leve på scenen.

{*

.leg opplever
Et dul<l<ehjem

§

som
:i
et dypt gienl<iennetig ..i$
l'
styl<l<e. Og
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gjen kien netse

synes jeg er noe av
det vil<tigste i teatret
- så kjenner man seg
mindre alene."
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Ritø Eriksen:
Onsdog t6. desember kl.2o.oo
Ole Olsensalen

Bill.pris kr. 3oo,-/balkong zoo,Billetter kan kjøpes på www.aks.no
eller i kiosken på AKS

Rita Eril<sen har hatt et fantastisl< Comeback som
soloartist etter 10 år uten et eneste soto atbum.
Norges Gul[strupe har snart sotgt tit Platina for
Hjerteslag, som l<om høsten zoo8, og i disse
dager topper hun VG lista med "de a[[er beste"
fra ERll§EN.
Også dette albumet har snart nådd Ptatina satg.
Helt utrolig bra i disse dager, hvor CD salgets

"død " er annonsert nesten daglig.
I desember vil Rita ut på juteturne med band, å
fremføre et l<nippe utvatgte lulesanger av l<lent
og ul<jent. Konserten vit også være ispedd låter
fra hennes siste album hlertestag, samt noen av
hen nes største pubtil<umsfavoritter.

Konserten viI passe for både l<utturhus og
kirl<erom.

