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Høst 2015

Kjære publikum
Velkommen til høst på Arktisk kultursenter!
Huset vil utover høsten være i full drift med forskjellige aktiviteter.
Vi har et spredt spekter fra dans og performance, konserter og
humor til søndagsmarked og julemarked. Det meste er presentert i
dette programmet.
Kino viser vi daglig i minst én av våre saler, og i slutten av november
flytter pepperkakebyen inn på AKS.
Vi har i sommer brukt en del tid og ressurser på å oppgradere vår
hjemmeside og er veldig fornøyd med resultatet. Vi har lagt vekt på
å skape en brukervennlig side med et tidsriktig design.
Vi selger de meste av billetter på nett, men om du ønsker å
kjøpe billetter over disk er dette mulig å gjøre på Servicekontoret
og på biblioteket på dagtid, og i kinokiosken om ettermiddagene
(1630-2100).
Nytt av året er også en såkalt billettpakke, hvor du kan kjøpe tre
forestillinger for en redusert totalpris. Mer informasjon om dette
finner du på nest siste side i programmet.
Om du har noen spørsmål eller ønsker å kontakte oss, er vårt
telefon nummer 78402099. Siden det er mye som skjer her hos oss
vil det nok være enklest å få tak i oss på e-post: post@aks.no.
Vi gleder oss til en spennende høst!

Med vennlig hilsen
Linda Hassfjord
Kulturhusleder

Fredag
21. august
kl. 15.00

Årets Sommerfeber avslutter fredag 21. august med en storslått festivalforestilling på
Arktisk Kultursenter. Dette er absolutt et av høydepunktene under festivalen. Her får
deltakere vist fram hva de har lært og hva de har laget i samarbeid med instruktørene
under årets Sommerfeber.
Forestillingen er i Ole Olsensalen på AKS
fredag 21.august klokken 15.00.
Åpent for alle og gratis inngang!

Maria Mena

Maria Mena fikk sitt gjennombrudd
som 16-åring da hun skrev låta ”My Lullaby” om
foreldrenes skilsmisse. Siden da har hun befestet posisjonen
som en av Nordens mest suksessrike artister med låter som ”You Are
The Only One”, ”Just Hold Me”, ”Miss You Love”, ”All This Time” og ”Belly Up”
for å nevne noen. Julelåta ”Home For Christmas” har også befestet seg som en
moderne klassiker i Norge. Mena lovprises av noen av verdens største artister, har
figurert høyt på hitlistene i Europa, Sør-Amerika og Asia og har i løpet av 11 år fått
et verdensomspennende publikum. Fortsatt skriver hun alle sangene hjemme på
kjøkkenet i Oslo. Mena er vinner av Spellemannprisen (Cause And Effect)
og Edvard Grieg-prisen. Hun har også vært nominert til tysk
Grammy (Eccho award).

Foto: Agnete Brun

Lørdag
st
29. augu
kl. 20.00

Onsdag
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9. septem
kl. 20.00
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I sentrum for denne produksjonen står to av
musikerne fra Kultur i Troms, Lena P. Jinnegren
og Bendik Lund Haanshus. Med seg har de et
håndplukket tangoorkester på seks, blant annet
med musikere fra Scene Finnmark.

Lena er født i Sverige, har finsk mor, bor i Målselv og
er vokalist i denne tangoforestillingen.
I GLØD presenterer hun eget materiale, samt finsk
og argentinsk tango. Tango er glødende, som alle
sinnsstemninger er, før de slår ut i full blomst. Hver låt
er en selvstendig historie som forteller om ensomhet,
glede, lengsel og livslyst. Disse historiene blir smakfullt
og rått ikledd arrangement skrevet av gitarist
Bendik L. Haanshus. Gjennom oktettens elegante og
virtuose musisering får publikum oppleve et eget,
unikt tango- uttrykk.

Lena P. Jinnegren - sang
Bendik L. Haanshus - gitarer
Erika Toth – fiolin
Ingrid M. Willassen- fiolin
Agnieszka Orlowska- bratsj
Runa Bergsmo - cello
Erlend Skei - bass
Aleksander Kostopoulos perkusjon
Maria Næss - piano
Åsbjørg Ryeng – bandoneon

Foto:%Maria%Littow
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ET DANSESPILL AV SOLVEIG LEINAN-HERMO
MED DANSERE FRA BARENTSREGIONEN

Legg din konferanse
til Hammerfest
Arktisk kultursenter gjør eventyret mulig! I eksotiske
omgivelser, med dyktige medarbeidere og moderne
fasiliteter imøtekommer vi dine ønsker.

• SERVERING OG BEVERTNING
• MØTE OG UTSTILLINGSAREALER
• UTESCENE
• SAL TIL 350 PERSONER
• SAL TIL 145 PERSONER
• OVERNATTING I SAMARBEID MED BYENS HOTELLER
I hjertet av byen er Arktisk kultursenter årlig vertskap
for Barentshavskonferansen.
Kontakt Kurs- og konferanseansvarlig/F&B Turid Karlsen tlf. 78 40 20 97 - turid.karlsen@hammerfest.kommune.no
for et uforpliktende tilbud

Geirr Lystrup

Torsdag ber
m
17. septe
0
kl. 12.0

Geirrs beste viser
Arktisk kultursenter, Den Kulturelle
Spaserstokken og Pensjonistforeningen
i Hammerfest inviterer til konsert med
Geirr Lystrup i Foajeen. God stemning og
godt humør blir det garantert der Geirr
spiller opp, og kaffe og kake er inkludert i
billettprisen!

Etter over førti år på viseveien er Geir
stadig på farten med nye og gamle sanger.
Allsang blir det sikkert også innimellom
med både Jakob Sande og Alf Prøysen i
en trivelig stund som Geirr sjøl kaller et
musikalsk samvær.

Lørdag 19. september:
kl. 17.00 – 18.30 Galleri Filéen
vinkurs/smaking – 		
		
tema Amarone og
		Ripasso.
		Venetodistriktet.
kl. 19.00- 22.00 Foajeen aks
Åpningskonsert med 		
		
orchestra la Casa.
		
Det serveres Italiensk
		fingermat.

Søndag 20. september:
Kl. 14.00
Ole Olsen
Konsert med 			
		
Regionskorpset Finnmark,
Hammerfest blandakor, Hammerfest
damekor og mandssangen Hammerfest.
Italiensk – Norsk Reportoire.

Mandag 21. september:
Kl. 11.30

Foajeen AKS

Lunchkonsert

Tirsdag 22. september:
Kl. 11.30

Kantina
Lunchkonsert
på sykehuset

Onsdag 23. september:
Kl. 11.30

Foajeen AKS

Lunchkonsert

[DANS]

E

N
ET

NILS ANDERS
MORTENSEN
[PIANO]

INGRID MARIE
WILLASSEN
[FIOLIN]

S
MØ TE

E

AV

SCENE

[DANS]

M

MELLOM

PR ESE NT ERT

TANJA
ANDREEVA

[BRATSJ]

B

DANS

F I NNM ARK

AGNIESZKA
ORLOWSKA

&

L
OG

NIKOLAY
GIRUNYAN
[CELLO]

E

M USIK K

DANS E A R E N A

N O R D

2015/05

HEDDA
RIVRUD

T

Kulturskolefestivalen
«De nominerte er» er en forestilling hvor du får
høre/se talenter fra Finnmark som kommunene har
nominert til Drømmestipendet.
Du får også med deg mange flotte
innslag fra fylkes UKM.
Dette kan du bare ikke gå glipp av!!!
For billetter: se www.aks.no.

Fredag
ember
25. sept 14.00
kl.

Halvdan Sivertsen
Kjærligheten til kysten,
naturen og Nord-Norge
står sterkt i Halvdan
Sivertsens tekster. Slik
har det alltid vært, og
slik vil det alltid være.
På denne konserten
vil noen av visene som
malerisk beskriver
dette være sentrale.
Kombinert med resten
av Sivertsens kjente og
kjære sangskatt.
Halvdan Sivertsen er
utvilsomt en av Norges
fremste artister og etter
manges mening landets
beste entertainer. Hans
konserter kjennetegnes
blant annet ved hans
unike evne til å blande
humor med alvor.
Hans velkjente sanger
som eksempelvis
«Kjærlighetsvisa»,
«Sommerfuggel i
vinterland» , «Venner»
og «Nordaførr vårvisa»
er uomtvistelig meget
godt befestet i den
norske sang-flora.
Halvdan har gjennom
mange år og gjennom
skiftende trender,
befestet seg som en

Tirsdag
ember
29. sept 19.00
kl.

«Hus ved havet»
artist av rang som selv i voksen alder nekter å stå stille. Halvdan vil også i
fremtiden gir oss stadig nye skråblikk på politisk udugelighet, kjærligheten
og livet.
Med seg på veien har Halvdan sine trofaste musikalske bautaer; Rune
Mathisen, Trond-Viggo Solås, Håvar Bendiksen og Tore Johansen.

Tommy Steine

Lørdag
ber
10. okto 0
kl. 20.0

Verdensdagen for
psykisk helse
Tommy er en av Norges mest brukte stand-up
artister og en prisvinnende komiker. I 2014
hadde han 20-årsjubileum som artist. De
siste årene har Tommy, i sitt show «Latterlig
Livredd» og i flere foredrag, vært dønn ærlig
og fortalt om en oppvekst som er langt unna
en solskinnshistorie. Han forteller blant annet
om den kjipe følelsen når man føler at familien
ikke er som alle andre familier, og når man
som barn prøver å rydde opp og skjule ting for
at andre ikke skal oppdage.

Verdensdagen for psykisk helse 2015 har
fokus på temaene: Egenverdi og psykisk helse
– vi er gode akkurat som vi er. Vi oppfordres
til å være ærligere – til å kaste maska.
Tommy er i så måte et forbilde ved at han gjør
akkurat dette når han snakker åpent om blant
annet skam og ulike typer angst. På tross av
tema bør du være forberedt på å få trimmet
lattermuskelen
- Dette blir gøy!

Concept: Duda Paiva,
Nancy Black
Performer: Duda Paiva
Direction: Nancy Black
Multi media / technique team:
Hans C Boer, Mark Verhoef,
Wilco Alkema
Coproduction: Figurteatret I
Nordland NO, Festival Mondial
de Théâtre des Marionnettes
FR, Black Hole Theatre AUS,
Korzo NL, Laswerk/DudaPaiva
Company.
www.figurteatret.no
www.dudapaiva.com

Dikteren Heinrich von Kleist ga på
begynnelsen av 1800-tallet dansere
og skuespillere det ikonisk råd
å gå til dukketeatret for å lære
hvordan man skulle bevege seg,
hvordan man skulle lage stor
bevegelseskunst. Nå er sjansen
her! Den brasilianske danseren
og dukkekunstneren Duda Paiva
kommer til Hammerfest.
Duda har fra sin base i Nederland
i over 15 år vært en av Europas
ledende figurteaterutøvere, spesielt kjent for
sine soloforestillinger, hvor han kombinerer
nettopp dans og dukker. Dudas forestillinger
er virtuose og estetisk vakre, fulle av
lun ironi og også provoserende i sin
tematikk.

Mandag
ber
12. okto 0
kl. 19.0

– Duda Paiva i samarbeid med
Figurteatret i Nordland

Foto: Petr Kurecka

I 2012 laget og turnerte han forestillingen Man
Beast i samarbeid med Riksteatret og besøkte de
større stedene i Norge til svært god mottagelse.
I BLIND benytter Duda energisk og direkte
interaksjon med publikum, dans, musikk,
figurteater og projeksjoner til å bygge et portrett
av en kunster og hans arbeid. Handlingen er dels
selvbiografisk, dels universell. I hovedrollen møter
vi Duda eller hvermannsen som utforsker sine
drifter, sitt håp, sin frykt og sine feil. En mann og

kunstner som leter etter en meningsfull plass i
felleskapet.
BLIND er en co-produksjon med Figurteatret i
Nordland (FiN). FiN ligger i Stamsund i Lofoten
og er et produksjonssenter for figurteater. FiN
tilbyr scenekunstnere ordninger innenfor coproduksjon, forprosjekt og sommerresidens.
Denne forestillingen egner seg ikke for barn.

pi, vol.1
a
r
e
t
k
k
i
t Mus
Absolut

Torsdag
ber
15. okto 00
kl. 18.

Hammerfest kulturskole har den
glede å presentere konserten Absolutt
Musikkterapi, med hele 3 band og
flere elever som skal opptre med
solonummer. Repertoaret består av
alt fra klassisk musikk til dagens hits.
Ta med deg familien din og alle du
kjenner, dette er en konsert du ikke må
gå glipp av!

s
n
fi
Muf t
r
e
s
kon

Fredag
ber
16. okto 00
kl. 19.

Hålogaland Teater presenterer

Konflikten
”Konflikten” er en monolog om motsetninger og hat - og om forsøk på
forståelse og forsoning.
Skuespiller Torstein Bjørklund formidler monologen, som presenterer
Midtøsten-konfliktens historiske bakteppe fra to diametralt motsatte
ståsted. Videointervjuer med folk fra både Vestbredden og Israel vil
nyansere stereotype oppfatninger av aktørene i denne langvarige og
tilsynelatende uløselige konflikten.

Lørdag
14. mars
kl. 18.00

Bjarne Brøndbo er en artist med et stort
repertoar! Selv om han først og fremst
er kjent som sanger i DDE og forfører
på scenen har han flere strenger å
spille på. MANGE flere…
Nå skal du få møte Bjarne Brøndbo
i konsertforestillingen ”Ingen mjuke
fiolina”. En forestilling med sang
og verbale krumspring.
Her skal Kjærligheten
–hverdagskjærligheten, og mannens
rolle i denne
presenteres
med sårhet
og ærlighet

i skjemt og alvor. Med lune kommentarer,
betraktninger og små anekdoter om
tekstene og historiene bak, lover vi deg
en helstøpt aften.
Det finnes noen sanger i den norske
sangboka som har slått rot i den
norske folkesjela. Sanger som har
vokst ut av den sammenhengen de
opprinnelig var skrevet i og inn
i hode og hjerte til folk i
alle leirer. Noen av disse
skal Bjarne presentere i
denne nære og intime
enmannsforestillingen.

Søndag
ber
18. okto 30
kl. 19.

Jonas Alaska
Med slippet av sitt tredje album tidligere i vår,
tok Jonas Alaska det endelige skrittet fra å
være ung og lovende til å befeste sin posisjon
som en av de stødigste leverandørene av
kvalitetmusikk her til lands.
Albumet Younger viste oss en
ny og mer elektrisk variant
av Alaska, noe den første
singelen Summer, med
tilhørende bygdefestvideo,
representerer på en
utmerket måte. Både
Summer og den nye
singelen I’m Sorry, ble raskt
listet på P3.
Som liveartist står Alaska
også fjellstøtt, enten det er
alene, i akustisk trioformat eller som frontmann med
fullt band i ryggen.
Åmligutten sjarmerte landet med sitt gullselgende, Spellemannvinnende, selvtitulerte
debutalbum i 2011. Han toppet radiolistene
og solgte ut klubber over hele landet.
Debuten ble fulgt opp av et akustisk
innspilt album, produsert av Kjartan
Kristiansen (Dumdum Boys, Stein
Torleif Bjella).
Jonas Alaska har siden debuten spilt på de
fleste av landets scener, store tv-show og
festivaler. Han har en helt egen evne til å
bevege publikum i alle aldre med sine
personlige tekster og gode melodier.

Lørdag er
b
24. okto
0
0
.
kl. 20
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Julie Willumsen
Julie (f. 1982) er født og oppvokst på yttersida
av Vesterålen, utdannet lærer og har gitt ut
to album; ”Waltz for Valentines” i 2010 og
”Ikkje vekk mæ før æ våkna” i 2013. Etter
et ’lite’ opphold på 10 år i Oslo, flyttet hun
hjemover igjen i 2011. I utgangspunktet
skulle Julie bare ta en liten bypause på et
par måneder, men endte opp med å flytte
hjem til den lille heimbygda Bø. I Bø etablerte
Julie plateselskapet Grandma’s Records, ble
kulturskolerektor, kordirigent og sanglærer..
ja, også slapp hun sitt andre album, og debut
på norsk ”Ikkje vekk mæ før æ våkna” - til
stor jubel med lovord fra anmeldere, femmere
på terningen og listing på NRK P1. Julie er
i dag svært aktiv på konsertscenen, med
egne prosjekter og samarbeid med andre. I
tillegg til sine ordinære konserter, gjør hun
også prosjekter for barn og unge, samt
prosjekter tilpasset instistusjoner,
bl.a for Den kulturelle
spaserstokken.

Lørdag
ber
31. okto 00
9
kl. 1 .

Hun blir fremhevet som en av de nye, sterke visestemmene fra nord, og
anmelderne sammenligner Julie med artister som Kari Bremnes, og beskriver
henne som en svært ektefølt og ærlig sanger og låtskriver, som
fremstår med intensitet, utstråling og autoritet.
Julie begeistrer publikum med sin tilstedeværelse på scenen og anerkjennes for sine
ærlige, nære og ekte låter som treffer midt i magen og rett i hjertet!

D a n s e Fe s t i v a l

BARENTS
3. — 7. november

Ingun
Bjørnsgaard
Prosjekt
Praeambulum
Koreograf: Ingun Bjørnsgaard
Dansere: Guro Nagelhus Schia, Ida
Wigdel, Marianne Haugli, Catharina
Vehre Gresslien, Erik Rulin, Mattias
Ekholm, Matias Rønningen

En av Norges mest markante
dansekompanier Ingun
Bjørnsgaard Prosjekt,
gjester DanseFestival
Barents. Med Praeambulum
har Bjørnsgaard laget et
eksemplarisk verk som
forener de sterkeste
kvalitetene hun har: Stor
koreografisk og musikalsk
kunnskap paret med et
skjevt blikk på kjønn, makt
og det såreste av det dypt
menneskelige.

DANSEFES TIVAL BARENTS

Carte Blanche

Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Birthmark

Som kunstnerisk leder ønsker
Hooman Sharifi å sette fokus på
kjønn og likeverd, derfor hyret
han fem kvinner i sin første
programmering for kompaniet.
Sammen med danserne i Carte
Blanche har Kristin Ryg Helgebostad,
Ingeleiv Berstad, Siri Jøntvedt, Snelle
Hall og Lina Majdalanie skapt tre
forestillinger. Kunstnerne er valgt
fordi de gjennom sitt virke har skapt
sterke kvinnebilder, kropper og
karakterer. Dette, og deres nyanserte
og direkte tilnærming til det
motsatte kjønn gjør deres arbeider
svært viktige, og det er vår glede å
få dele dette med publikum. I tillegg
får publikum i gave et magasin med
tekster som utvider, supplerer og
diskuterer tematikken.
Forbered deg på en trippelforestilling
som dyrker det imperfekte, som får
deg til å tenke, og gir innblikk i hvem
vi er og hvem vi kan være!

3. — 7. november

Foto Helge Hansen/Carte Blanche

Koreografi: Notes on Cracking: Siri & Snelle
Production, Siri Jøntvedt og Snelle Ingrid Hall.
Loudspeakers: Ingeleiv Berstad og Kristin Ryg
Helgebostad. A Drop of Sweat: Lina Majdalanie.

DANSEFES TIVAL BARENTS

Spaforlivet
Konsept, koreografi og utøvere: Ellen
Johannesen og Ulf Nilseng.
Komponist og musiker: Hege Rimestad
Scenografi og kostymer: Olav Myrtvedt
Foto/video: Trond Winterkjær
Produsent: Marianne Roland

”SPAFORLIVET” inviterer stressede
mennesker til forestillingsvarianten
av en spaopplevelse. Det er
også en refleksjon omkring
spa-fenomenet som vil helbrede
og rense sitt publikum med
intrikate behandlingsmetoder
og spesialdesignet maskineri.
Hvem skaper disse behovene og
hvor bevisste er vi på å la andre
definere våre verdier og behov? En
danseforestilling med et budskap,
pakket humoristisk inn i lun
velvære.

Bea og de Andre
Konsept og ide: Beata K. Iden og Karstein Solli.

Fantasivenner kan dukke opp i
mange ulike former og størrelser.
Som helt virkelige venner med kjente
ansikt til spennende og merkelige
vesen man kan undre seg over.
Forestillingen «Bea og de Andre»
forholder seg til de minste barnas
ide og fantasiverden. Forestillingen
utforsker grensen mellom fantasi og
virkelighet i et lekende, visuelt og
lydlig formspråk.

3. — 7. november

DANSEFES TIVAL BARENTS

Helgebostad,
Berstad, Wigdel
Jordjenta
Konsept, Koreografi, Utøvere: Kristin
Helgebostad, Ida Wigdel og Ingeleiv Berstad.

Maria Tryti Vennerøds scenedikt
«Jordjenta» handler om lengselen
etter det håndgripelige, noe
jordfast. Forestillingen er inspirert
av Tryti Vennerøds tekst og
iscenesettes av Ingeleiv Berstad,
Kristin Helgebostad og Ida Wigdel.
De lurer på hva de har til felles med
menneskene i Vennerøds scenedikt.
Hemmelige rom og nattsider i
menneskesinnet er kanskje like
normalt som døden.

Wild Places : :
Mountain
Koreografi: Roosna & Flak
Dans: Thomas Falk, Külli Roosna, Kenneth Flak

Den norsk-estiske koreografduoen
Külli Roosna og Kenneth Flak forlot
byens varme og dro til fjellheimen.
Der utforsket de hva en solid dose rå
natur gjør med vårt syn på oss selv
og vårt forhold til natur, sivilasjon,
teknologi og kropp. Resultatet er
en interaktiv danseforestilling med
et helt eget perspektiv på den
økologiske krisen.

3. — 7. november

keðja Hammerfest 2015;
Aesthetics and Power
5. – 8. November
www.facebook.com/kedjahammerfest
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Cirkus Cirkör: Underart
Onsdag
mber
11. nove 9.00
kl. 1

En hyllest til å falle - og å reise seg etterpå
Akrobatikk, sjonglering, streetdance og musikk
Et tårn av to, så tre mennesker reiser seg mot
scenetaket, vakler, og gjenfinner balansen. En
sirkusartist flyr gjennom luften i en dobbel- og så
trippel salto før hun lander trygt. En danser blir
plassert på eggen av meterhøye planker, og blir
stående. Lenge.
Regissør Olle Strandberg brukte sin egen historie
som inspirasjon da han skapte forestillingen
Underart. Strandberg var sirkusartisten som falt.
Et rystende, omveltende fall som burde ha vært
slutten. I steden ble det en ny start. Verket er en
hyllest til å det å falle - og å reise seg etterpå.

Artistene har også vært sentrale i utformingen av
Underart. Én har vært sirkusartist fra hun var ni
år gammel. Én er verdensmester i streetdance. To
er akrobater. Én er sjonglør og multikunstner, og
to er musikere. Med erfaring fra verdens største
sirkusscener danner de en komisk, vemodig og
vakker forestilling av akrobatikk, sjonglering,
streetdance og livemusikk. Kjegelene flyr høyt og
menneskene nesten høyere.
Bandet Ripple og Murmur spiller live, nykomponert
indiepop. Musikken lever sammen med
akrobatenes bevegelser i poetisk, vill harmoni.
Anbefalt fra 10 år.

Fjordarevyen
Fjordarevyen ble grunnlagt i 1974 og
har vært aktiv siden den tid.
Vi setter opp årlig forestilling på
AKS, vi har deltatt på Nord-Norges
Mesterskap, Norsk Mesterskap,
Fylkesmesterskap samt at vi
underholder på julebord og andre
arrangementer. I år ble vi blant
annet invitert til å underholde på
Mollafestivalen som befinner seg på
Storemolla i Lofoten.
Fjordarevyen er samfunnskritisk
og ser med et skrått blikk på vårt

lokalmiljø. Derfor mener vi at det
blant annet er enhver borges plikt å
tørre å stikke nesen frem slik at vi
kan lage godt revystoff ut av det.
I år gleder vi oss til å ha premiere på
AKS torsdag 19.11.15 kl. 19.30!
Vi har også forestilling på
fredag 20.11.15 og lørdag 21.11.15
til samme tid.
Velkommen til våre forestillinger på
AKS, vi håper at akkurat DU tilbringer
en kveld sammen med oss.

Mor Afrika

Onsdag
mber
25. nove 19.00
kl.
Velkommen til en musikalsk reise gjennom det afrikanske
kontinent. 60 av byens lokale musikere hyller musikken fra det
afrikanske kontinentet ved å inviterer dere til en musikalsk reise i
afrikansk musikk. Her vil dere møte heftige rytmer, mediterende
harmonier og musikalske perler fra dette store kontinentet som
har vært med å forme det musikalske utrykket rundt i verden.

Pepperkakebyen
«Vi synes enhver by med respekt for seg selv bør ha en Pepperkakeby,
og at foajeen på Arktisk kultursenter er en flott arena for dette.»

Arktisk kultursenter har i år overtatt
Pepperkakebyen, og vi er glade for at DNB er
med oss som samarbeidspartner.
Vi er avhengige av at Hammerfests befolkning
bidrar for at byen skal bli en suksess, og for at
vi skal kunne planlegge ønsker vi at bidragene
skal påmeldes på forhånd til post@aks.no
innen tirsdag 24.november.

Innlevering av bidragene vil foregå torsdag
26.november (kl. 14.00-18.00).
Åpningen av pepperkakebyen vil foregå lørdag
28. november kl. 14.00. Her blir det gløgg, saft
og pepperkaker. Det blir også trekning av fine
premier blant bidragene!

Visste du at vi nyttar om lag tre og eit halvt
år av liva våre til å pusse tennene og stelle
oss? At vi søv i gjennomsnittleg 27 år?
Ser på TV og er på nett i 10 år? Ikkje det?
Are Kalvø har saumfare tala i Statistisk
Sentralbyrås Tidsbrukundersøking frå 2012,
og funne fram til dei raraste ting vi bruker
utruleg mykje tid på.
INTENS JAKT
Er vi som lever her og no i det heile
i stand til å gjere noko stort?
Eller har vi for mykje anna
å gjere? Kalvø leitar
etter svar og nyttar
skamlaust eksempel
frå sitt eige liv og
oppvekst, frå venner,
kvardags-menneske,
politikarar, idrettsstjerner og andre
kjendisar. Til å
hjelpe seg på
scenen har han
eit lite husband, i
tillegg til ein ny gjest
kvar kveld.
FINN HAN
SVARET?
Ikkje godt å seie,
men han har

tenkt å ha det morosamt medan
han leitar. Og han har tenkt å
bryte ut i song og digresjonar
om alt frå plukkfisk til pubquiz,
og kanskje – viss alt anna
slår feil – i dans. Nyttar vi tida
vår på dei rette eller dei gale
tinga? Kanskje ligg svaret på eit
av livets store gåter skjult i tala
om tidsbruk. Kanskje sjølve
meininga med livet.

Kalvø
Riksteatret presenterer:

Søndag
mber
29. nove 8.00
kl. 1

–Fredag
Torsdag ember
des
10. – 11. kl. 18.00
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Thon Show & Scene
KONTAKT OSS, SÅ ORDNER
RESTEN.
KONTAKT
VIVIRESTEN.
Informasjon
om showpakke:
815 52 400 OSS, SÅ ORDNER
Tlf.
815
52
400,
e-post:
show@thonhotels.no
ellerthonhotels.no/show
thonhotels.no/show
Tlf.
815
52
400,
e-post:
show@thonhotels.no
eller
www.thonhotels.no/show/halvdan-sivertsen-hammerfest/
show@thonhotels.no

Showpakker:

Scandic Hotel Hammerfest tilbyr
showpakker til alle forestillinger
i Arktisk Kultursenter.
Fra kr 850,per person i dobbeltrom.
Prisen inkluderer
overnatting med frokost
og billett til
valgfri forestilling.
for booking
ring 78425700, eller
siv.iren.martinsen@scandichotels.no

Hjelpes, jeg
hadde glemt at du
la ut for pizzaen.
Vippser deg nå!

Du trenger bare et mobilnummer, og vipps så er
pengene overført.
Uansett hvilken bank du har.

By DNB

Billettinformasjon

Billetter til kino og forestillinger i kultursenteret kan kjøpes på vår internettside, og på kultursenteret.
Enten i kioskens åpningstid, eller på billettautomatene. Billetter kan også kjøpes på Hammerfest
bibliotek og Servicekontoret.
Billettsalget på nett stenger 1 time før forestillingens start.
Billettutsalget i kultursenteret ligger i kiosken som åpner 45 minutter før første film starter, og stenger
15 minutter etter siste film har startet.

Rabatterte billetter

Rabatterte billetter er kun gyldige sammen med moderasjonsbevis. Gyldig moderasjonsbevis skal
medbringes og fremvises ved inngangen.

Gavekort

Våre gavekort kan kjøpes på nett, eller på våre utsalgssteder. Gavekortene fylles opp med ønsket
beløp, og er gyldige for alle våre arrangement.

Billettpakke

Nå kan du kjøpe billettpakker på www.aks.no! Vi tilbyr 2 ulike billettpakker som inneholder tre ulike
arrangement. Ved fullført kjøp av billettpakke får du tilsendt et kortnummer og en pin-kode.
Deretter er det bare å løse inn billettene, og dette kan du gjøre elektronisk ved å klikke deg inn på de
aktuelle arrangementene som du har kjøpt billettpakke til, eller i kiosken på Arktisk kultursenter.
Det er viktig at du løser inn billettene i billettpakken for å få plassbillett. Vi har begrenset med pakker,
så her lønner det seg å være tidlig ute.
Vi tilbyr også billettpakker for forestillingene til Stellaris Jubileum, både for voksne og barn.
Festivalpass til Dansefestival Barents
Du kan nå kjøpe festivalpass og dagspass til Dansefestival Barents. Deltar du på keðja, kan du kjøpe
et rabattert festivalpass. Når du har kjøpt festivalpass, må du løse ut billetten i kiosken på Arktisk
kultursenter for å få et festival-bevis.

Refundering av billetter

Vi refunderer ikke kjøpte billetter til kinoforestillinger eller andre arrangement ved Arktisk Kultursenter.
Unntaket er når det blir avlysninger.

Teleslynge

Ole Olsensalen har teleslynge på radene 4, 5, 6 og 7.
Frityren har teleslynge som dekker alle plasser

Bjørkmanns, Alta

Kontaktinfo AKS
Strandgata 30
9600 Hammerfest
Telefon: 78 40 20 79
www.aks.no

