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VELKOMMEN TIL KULTURUKENE 2021

Dette året skulle være året vi kom oss opp igjen etter nesten et år i pandemi, men slik ble det ikke. I stedet 
ble vi tvunget ned i knestående igjen, og i ei tid der vi virkelig trengte å være sammen, kunne vi ikke det. 
Derfor gjør det ekstra godt å ønske velkommen til kulturuker i år. 

Vi merker av programmet at alle organisasjonene våre ikke har kommet seg helt på beina igjen – det tar  
tid å pusse på ferdigheter som mer eller mindre har ligget ubrukt et år. Men på Vandreteatret får mange  
mulighet til å vise noe av det de har satt sammen så langt i høst. Sparkling Sisters inviterer til jubileums
konsert, og Kulturhuset inviterer til storslått åpning av klubbscenen i Solheimsstua, og dette er bare noe!

Kulturåret 2021 bygger seg sakte, men sikkert opp, og vi kan glede oss over flere hyggelige arrangement 
fra Gjerdrum kommune, kultur utover høsten. Under logoen «Sterkere enn vi tror» samler vi et bredt  
program. Denne arrangementsrekka er gjort mulig av midler Gjerdrum kommune mottok fra næringslivet 
på Romerike etter en innsamlingssaksjon satt i gang av Lillestrømbanken, Romerikes blad og 
Kunnskapsbyen Lillestrøm. Vi er svært takknemlige for denne store gaven som gjør at vi kan gi en flott 
gave til alle i Gjerdrum. Vi trenger det! 

Mange syns kanskje fremdeles det er litt vanskelig å komme seg ut. Oppfordrer derfor alle til å ta en titt 
i nærmiljøet sitt og spørre seg selv om det er noen som skal inviteres ekstra med? Dørstokkmila har for 
noen blitt både bredere og høyere, og da kan det være godt med hjelp til å begynne å slite den ned igjen. 

Vi gleder oss til å se dere alle gjennom kulturukene 2021,  
og også utover høsten. 

Velkommen!

På vegne av kulturgjengen i Gjerdrum kommune

Sølvi EgnerKaupang
Kultursjef

Lørdag 16. oktober arrangerers Kulturnatt for hele 
Gardermoregionen. Du finner mer info om Kulturnatten 
for hver enkelt kommune på deres nettsider. I Gjerdrum 
er Vandreteateret bidraget til årets Kulturnatt. 
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 LØRDAG 16. OKTOBER  

 TILT Gjerdrum – en vandreforestilling i fakkellys   
 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00    

 MANDAG 18. OKTOBER  

 Biljard for alle! 11.00    

 TIRSDAG 19. OKTOBER 

 Bærekraftig mat og mindre matsvinn 19.00   

 ONSDAG 20. OKTOBER 

 Biljard for alle! 19.00  

 TORSDAG 21. OKTOBER 

 Biljard for alle! 15.00
 Musti // Åpning av Solheimstua klubbscene 19.00  

 FREDAG 22. OKTOBER  

 Biljard for alle! 11.00
 Emil Solli-Tangen 18.00  

 SØNDAG 24. OKTOBER 

 TV-aksjonen 2021  16.00   

 MANDAG 25. OKTOBER 

 Gjerdrum allmenning i bygdeboka 19.00 

   TIRSDAG 26. OKTOBER  

 Pollinerende insekter – hvem er de  
 og hva kan vi gjøre for å hjelpe dem? 19.00  

 ONSDAG 27. OKTOBER 

 Band:Scene 18.00  

 TORSDAG 28. OKTOBER 

 Krimbok og kaffe 12.00  

 LØRDAG 39. OKTOBER 

 Nært og Personlig – jubileumskonsert  
 med The Sparkling Sisters  17.00; 20.00  

PROGRAMOVERSIKT 16.–30. OKTOBER
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 LØRDAG 16. OKTOBER 
   
TILT LYSDAMMEN  
– en vandreforestilling i fakkellys 
 
16. oktober får Gjerdrum besøk av Panta Rei Danseteater 
(PRD) som sammen med lokalmiljøet iscenesetter 
Lysdammen gjennom musikk, dans, poesi og kunst. 
Lysvandringen er et samarbeid mellom Panta Rei 
Danseteater, Gjerdrum skolekorps, Gjerdrum musikklag, 
Outlaw Dance Crew, Gjerdrum bibliotek, Kulturskolen i 
Gjerdrum, Landart, Gjerikara, Gjerdrum amatørteater, 
Gjerdrum bygderevy og Happydance for å skape vakre 
øyeblikk sammen      

Sted:  Lysdammen
Tid:  Kl. 18.00; 18.15; 18.30; 18.45; 19.00
For hvem: Alle
Bill.:  Barn kr 50, voksne kr 100, familie (2+2) kr 200 
Arr.:  Panta Rei Danseteater og Gjerdrum kommune

Støttet av:
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 MANDAG 18. OKTOBER 
   
BILJARD FOR ALLE!  
 
Bak begrepet BILJARD gjemmer seg en blanding av mye moro, 
sosialt samvær og passe utfordring. Dersom dette er noe for deg 
– om ung, gammel eller midt i mellom – benytt anledning til å få 
en flott introduksjon i en sport som dateres tilbake til korstogets 
tid. Du finner helt sikkert en dag og tid som passer deg! 
    
Sted:  ABC Biljardstudio
Tid:  Kl. 11.00
For hvem: Alle
Bill.:  Gratis  
Arr.:  Ask Billiard Club

 TIRSDAG 19. OKTOBER 
   
BÆREKRAFTIG MAT OG MINDRE MATSVINN  
 
Charlotte Mohn Gaustad, kjent fra TV, kommer og holder et 
inspirerende foredrag om bærekraftig mat og redusert matsvinn.  
markestad.as  #charlotteshusmorskole 
    
Sted:  Vestbystua Kulturhuset
Tid:  Kl. 19.00
For hvem: Alle
Bill.:  Gratis  
Arr.:  Gjerdrum Bygdekvinnelag  
  og Frivilligsentralen

 ONSDAG 20. OKTOBER 
   
BILJARD FOR ALLE!  
 
Bak begrepet BILJARD gjemmer seg en blanding av mye moro, 
sosialt samvær og passe utfordring. Dersom dette er noe for deg 
– om ung, gammel eller midt i mellom – benytt anledning til å få 
en flott introduksjon i en sport som dateres tilbake til korstogets 
tid. Du finner helt sikkert en dag og tid som passer deg! 
    
Sted:  ABC Biljardstudio
Tid:  Kl. 19.00
For hvem: Voksne
Bill.:  Gratis  
Arr.:  Ask Billiard Club
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 TORSDAG 21. OKTOBER      
   
MUSTI // ÅPNING AV SOLHEIMSTUA KLUBBSCENE 
 
Musti åpner Solheimstua klubbscene! Gratis for ungdom mellom 13 og 19.  
Billett må hentes ut på forhånd. Link og kodeord fås via kulturhuset. 
 
Solheimstua klubbscene er bygget med støtte fra Gjensidigestiftelsen.   

Sted:  Solheimstua klubbscene, Kulturhuset
Tid:  Kl. 19.00
For hvem: Ungdom, 13–19
Bill.:  Gratis, billett må hentes ut på forhånd 
Arr.:  Kulturhuset
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 TORSDAG 21. OKTOBER  
    
BILJARD FOR ALLE!  
 
Bak begrepet BILJARD gjemmer seg en blanding av mye moro, sosialt samvær og passe utfordring. Dersom 
dette er noe for deg – om ung, gammel eller midt i mellom – benytt anledning til å få en flott introduksjon i 
en sport som dateres tilbake til korstogets tid. Du finner helt sikkert en dag og tid som passer deg! 
    
Sted:  ABC Biljardstudio
Tid:  Kl. 15.00
For hvem: Barn og ungdom fra 10 år
Bill.:  Gratis  
Arr.:  Ask Billiard Club

 FREDAG 22. OKTOBER  
 
BILJARD FOR ALLE!  
 
Bak begrepet BILJARD gjemmer seg en blanding av mye moro, sosialt samvær og passe utfordring. Dersom 
dette er noe for deg – om ung, gammel eller midt i mellom – benytt anledning til å få en flott introduksjon i 
en sport som dateres tilbake til korstogets tid. Du finner helt sikkert en dag og tid som passer deg! 
    
Sted:  ABC Biljardstudio
Tid:  Kl. 11.00
For hvem: Alle
Bill.:  Gratis  
Arr.:  Ask Billiard Club
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 SØNDAG 24. OKTOBER  
 
TV AKSJONEN 2021

Med årets TVaksjon skal vi nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i de 
landene der problemet er størst. 
 
Vi skal jobbe for at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter 
og i likestilling og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.  

Sted:  Gjerdrum Frivilligsentral
Tid:  Kl. 16.00
For hvem: Alle
Bill.:  Gratis 
Arr.:  Gjerdrum kommune

 FREDAG 22. OKTOBER 
   

EMIL SOLLI-TANGEN

Emil SolliTangen er fra Porsgrunn, og har sin bachelor 
i sang fra både Barratt Due musikkinstitutt og Statens 
Operahøgskole i Oslo.
 
I 2013 deltok han i Melodi Grand Prix, og siden har han 
vært med i flere TVprogrammer og holder konserter og 
operaroller over hele landet.
 
Han er lillebroren til Didrik SolliTangen, og de to deltok  
i Melodi Grand Prix 2020 med sangen «Out of air». 
Høsten 2020 var Emil med i Stjernekamp på NRK1.

Sted:  Solheimstua/Høyenhall, Kulturhuset
Tid:  Kl. 18.00
For hvem: Alle
Bill.:  Kr 50,- 
Arr.:  Frivilligsentralen
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 MANDAG 25. OKTOBER 
   
GJERDRUM ALLMENNING I BYGDEBOKA 

Bygdebokforfatter Håvard Kongsrud forteller om historien  
til Gjerdrum allmenning. 

Sted:  Vestbystua
Tid:  Kl. 19.00
For hvem: Voksne
Bill.:  Gratis 
Arr.:  Gjerdrum historielag  
  og Bygdebokkomiteen

 TIRSDAG 26. OKTOBER 
   
POLLINERENDE INSEKTER  
– hvem er de og hva kan vi gjøre for å hjelpe 
dem? 

SigridAnn Mortensen, som er guide i Botanisk hage, men 
også småskala birøkter, kommer med sitt foredrag om alle 
våre ville pollinerende insekter og samspillet mellom disse og 
plantelivet. Hvilke planter tiltrekker seg hvilke insekter. 

Sted:  Vestbystua, Kulturhuset
Tid:  kl. 19.00
For hvem: Alle med interesse for miljøet
Bill.:  Gratis 
Arr.:  Gjerdrum hagelag 

 ONSDAG 27. OKTOBER 
   
BAND:SCENE 

Det er endelig duket for den tradisjonsrike høstkonserten 
med elever fra Kulturskolen, tidligere kjent som Blå Café. 
Her kan man forvente musikk fra et vidt spekter av sjangre og 
tidsepoker, fremført av noen av skolens band og ensembler.

Sted:  Solheimsstua klubbscene, Kulturhuset
Tid:  Kl. 18.00
For hvem: Alle
Bill.:  Gratis 
Arr.:  Gjerdrum kulturskole
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 TORSDAG 28. OKTOBER 
   
KRIMBOK OG KAFFE 

Unni Breen Vinge kommer til biblioteket og gir deg tips til gode 
krimbokopplevelser. Servering av kaffe og te.    

Sted:  Gjerdrum bibliotek
Tid:  Kl. 12.00
For hvem: Voksne
Bill.:  Gratis 
Arr.:  Gjerdrum bibliotek

 LØRDAG 30. OKTOBER      
   
NÆRT OG PERSONLIG 
–JUBILEUMSKONSERT MED THE SPARKLING SISTERS 

The Sparkling Sister fyller 5 år og vil feire det med en jubileumskonsert.  
To forestillinger kl. 17.00 og kl. 20.00.  Nordvæst serverer drikke og snacks i baren. Velkommen.    

Sted:  Høyenhall, Kulturhuset
Tid:  Kl. 17.00; 20.00
For hvem: Alle
Bill.:  Barn kr 200, voksne kr 390 
Arr.:  The Sparkling Sisters
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PROGRAM HØSTEN 2021 
 11.–13. NOVEMBER   
 
Gammalt nytt, Gjerdrum bygderevy  
Høyenhall, Kulturhuset

 18. NOVEMBER    
 
Vinkveld med Ingvild Tenfjord  
Kulturhuset

 19. NOVEMBER    
  
Klubbscenekveld for ungdom  
Solheimsstua klubbscene, Kulturhuset

 20. NOVEMBER    
  
Barnas kulturdag: Meg og kammeraten min 
Kulturhuset 

 20. NOVEMBER    
  
TILT SOLOS – Dans på biblioteket  
Biblioteket

 21. NOVEMBER    
  
Stein Torleif Bjella med band  
Høyenhall, Kulturhuset

 25.–28. NOVEMBER   
  
Trollmannen fra OZ, Gjerdrum amatørteater 
Høyenhall, Kulturhuset

 27. NOVEMBER    
  
Jul i Gjerdrum 

 1. DESEMBER    
  
Lunsjkonsert 
Kulturhuset

 17. DESEMBER    
  
God jul fra Kulturhuset 

Mye av programmet denne høsten er gjort mulig pga. 
midler mottatt fra næringslivet på Romerike. Tusen takk! 
Resten er gjort mulig av frivillige som ofrer blod, svette og 
tårer! Tusen takk til dere også!

Uansett – husk:  
Vi er sterkere enn vi tror!



16. – 30. OKTOBER 2021

BILLETTSALG  
BILLETTER TIL KULTURUKENES ARRANGEMENT VED  

GJERDRUM KULTURHUS SELGES ELEKTRONISK PÅ 

www.ebillett.no/gjerdrumkulturhus

Du har også mulighet til å kjøpe billetter på forhånd ved Gjerdrum 
bibliotek i deres åpningstid, eller i døra før det aktuelle arrangement.

Ved spørsmål om billettsalg, ta kontakt på telefon: 66 10 60 00.
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