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Den Kulturelle Spaserstokken



Velkommen til gode opplevelser!

Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene Re, Holmestrand, Hof 
og Andebu er stolte av å kunne presentere nok et halvår med gode kulturopplevelser for seniorer. 

Det er fjerde året “spaserstokken” gir tilbud til seniorer i kommunene. Etter med mange gode 
opplevelser, håper vi at enda fl ere etterhvert ønsker å benytte seg av dette tilbudet. Har du kom-
mentarer og ønsker, vil vi gjerne at du deler dem med oss slik at vi stadig har muligheten til å 
bli bedre. Det var en kommentar fra en publikummer som gjorde at vi nå kommer med et fl ere 
siders hefte, med mer informasjon om hver enkelt arrangement. Slik skal det bli lettere å vite 
hva du vil være med på. Vi tror at kultur skaper livskvalitet, felleskap og glede, og derfor jobber 
vi for at fl ere skal se verdien av gode kulturopplevelser. Ha en strålende vår!

Våre satsningsområder i år er:

• Tur til kultur: 
Vi arrangerer turer til kulturbegivenheter, museer og til kulturinstitusjoner som teatre og 
operaen. Vi setter opp busser fra hver enkelt kommune. Reiseinformasjon kommer når turen 
nærmer seg. Ta kontakt med ditt lokale eldresenter eller sykehjem. (Se side 11)

• Oaser:  
Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresenteret kan være en god vitamininsprøytning for 
den enkelte bruker og for felleskapet på de enkelte stedene. 

• Åpen minnebok: 
Åpen minnebok er et prosjekt som ser på mulighetene for kunst og kultur for seniorer som ikke 
har personlige ressurser og kan tilnærme seg kulturopplevelser på egenhånd. Vi hadde i høst 
en meget vellykket turne til alle sykehjemmene, hvor det ble gjennomført et kunstprosjekt der 
mange seniorer storkoste seg med collage. Vi retter en stor takk til kunstnerne Ragnhild Rise og 
Tove S. Holmøy. Vi vil se om vi får til noe lignende i årets høstprogeram. 

Vi som jobber med Den kulturelle Spaserstokken gleder oss til et nytt år sammen med dere, og 
håper på at tilbudet blir fl ittig brukt. 

Tur til kultur
Oaser
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Program Re:
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20. april kl. 10.00
Sølvi Lysnes 
Krakken (Fri ingang)

24. februar kl. 13.30
Gisle Børge Styve Trio
Våle Sykehjem (Fri ingang)

9. mars kl. 11.00
Lars Martin Myhre
Våle Sykehjem (Fri ingang)

16. april kl. 19.00
To tenorar og en te
Drammens Teater 
(Bill. 400 ink. buss. Påmelding innen 1. april)

13. april kl. 11.00
Terje Vigen i musikk og bilder
Med Kristine Rui Slettebakken og  Vegard Øyen
Re Sykehjem (Fri ingang)

20. april kl. 11.00
Sølvi Lysnes 
Re sykehjem (Fri ingang)



Program Holmestrand:
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20. april kl. 11.00 
Sølvi Lysnes 
3-tallet (Fri ingang)

23. februar kl. 13.30
Gisle Børge Styve Trio
Kjærsenteret (Fri ingang)

8. mars kl. 11.30
Lars Martin Myhre
Kjærsenteret (Fri ingang)

16. april kl. 19.00
To tenorar og en te
Drammens Teater 
(Bill. 400 ink. buss. Påmelding innen 1. april)

12. april kl. 13.00
Terje Vigen i musikk og bilder
Med Kristine Rui Slettebakken og  Vegard Øyen
 Kjærsenteret (Fri ingang)

20. april kl. 12.00
Sølvi Lysnes 
Rovebakken Omsorgsbolig (Fri ingang)

13. mars kl. 11.00
Lars Martin Myhre
Botne Aktivitetssenter (Fri ingang)



Program Hof:
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26. april kl. 11.00
Sølvi Lysnes 
Veset Bo og Aktivitetssenter (Fri ingang)

23. februar kl. 11.00
Gisle Børge Styve Trio
Veset Bo og Aktivitetssenter (Fri ingang)

15. mars kl. 11.00
Lars Martin Myhre
Veset Bo og Aktivitetssenter (Fri ingang)

16. april kl. 19.00
To tenorar og en te
Drammens Teater 
(Bill. 400 ink. buss. Påmelding innen 1. april)

12. april kl. 10.30 
Terje Vigen i musikk og bilder
Med Kristine Rui Slettebakken og  Vegard Øyen
Veset Bo og Aktivitetssenter (Fri ingang)



Program Andebu:
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27. april kl. 11.00
Sølvi Lysnes 
Andebu Sykehjem (Fri ingang)

24. februar kl. 11.00
Gisle Børge Styve Trio
Andebu Sykehjem (Fri ingang)

16. mars kl. 11.00
Lars Martin Myhre
Andebu Sykehjem (Fri ingang)

16. april kl. 19.00
To tenorar og en te
Drammens Teater 
(Bill. 400 ink. buss. Påmelding innen 1. april)

13. april kl. 14.00 
Terje Vigen i musikk og bilder
Med Kristine Rui Slettebakken og  Vegard Øyen
Andebu Sykehjem (Fri ingang)
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Gisle Børge Styve Trio        
Helge Harstad - Gisle Børge Styve - Per Willy Aaserud

Gisle Børge Styve Trio har eksistert siden 1998. 
I 2002 kom platen “Styves Ark”, som er spilt inn live en 
helt ordinær handlelørdag i bokhandelen Ark Majorstua. I 
denne butikken har de hatt sin musikalske utviklingsplass 
og lekestue 30-40 ganger i året, til stor glede for kunder og 
ansatte.

Gjennom fl ere år har Gisle Børge Styve Trio utviklet et 
svært underholdende, velklingende, humoristisk og vakkert 
musikalsk utrykk der samspillgleden står i sentrum. Trioen 
koser vettet av seg og det smitter fort over på publikum

Gisle Børge Styve Trio holder en rekke konserter, samt 
bidrar med underholdningsinnslag på ulike arrangementer. 
På konsertene vil du få høre trestemt sang, leken improv-
isasjon, verbale innspill, groovende låter og vakre melo-
dier.

Mange Kjenner vel også Gisle Børge Styve fra det pop-
ulære TV-programmet “Beat for Beat”.



8

F
ot

o:
 M

or
te

n 
K

ro
gv

ol
d 

I sin over 37 år lange karriere som komponist, produsent, musiker 
og artist har han medvirket på rundt 50 plateinnspillinger, 
samarbeidet med utallige andre artister (bl.a. Arild Nyquist, Palle 
Mikkelborg, og Halvdan Sivertsen), mottatt fi re Spellemann-priser 
og oppnådd et platesalg på over 400 000 enheter. Hans 30 år 
lange samarbeid med Odd Børretzen har vært en eventyrlig 
suksess både kunstnerisk og salgsmessig. 

Lovordene er mange om komponisten Lars Martin Myhre, og han 
regnes i dag som en av våre fremste melodikere og låtskrivere. 
Han samarbeider tett med tekstforfatter Ingvar Hovland, som har 
bidratt med tekster til alle Lars Martins soloplater. 
I dette kompaniskapet tonesettes tekster om livsbejaende 
kjærlighet, sårt savn og varme øyeblikk. Samarbeidet har også 
resultert i forestillingen ”Kårner Kafé”, som de to har forlystet 
publikum med på utallige små scener de seneste årene.

Gjennom Lars Martins musikalske opptreden vil du med et smil 
om munnen, eller med en tåre i øyekroken, kjenne igjen følelser 
og stemninger. Med sin fabelaktige fortellerevne, lune humor, 
romslighet og treffende observasjonsevne vil publikum få en 
minneverdig og morsom opplevelse.

Lars Martin Myhre
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Der bodde en
underlig
gråsprængt en,
på den yderste
nøgne ø...

Han gjorde
visst intet
menneske mèn,
verken på land
eller sjø,..

Det folkekjære diktet blir 
framført i samspill med 
musikk og video. Videoen 
har utgangspunkt i Christian 
Krogh sine tegninger om 
diktet. I forkant av selve
diktet, vil det bli et kvarters 
innledning om
Henrik Ibsen og Terje Vigen. 
Her er det rom
for samtale og spørsmål 
hvis ønskelig.

Terje Vigen
Kristine Rui Slettebakken og Vegard Øyen
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Stephen Brandt Hansen, Erik Wenberg Jacobsen, Tore Johansen

To Tenorer – og en te’ ble til da de tre jobbet sammen på Les Misèrables 
ved Trøndelag Teater I 2006. Siden den gang har de gjort sommershow, 
julekonserter, kirkekonserter og events rundt om i Midt-Norge.
To Tenorer – og en te’ sine opptredener har alltid vært preget av løs 
snipp, god kontakt med publikum samt fremførelser av høy kunstnerisk 
kvalitet. Konserter med disse gutta fremkaller både tårer og latter, gåse-
hud og glede,noe både publikum og anmeldere har vært skjønt enige 
om.
To Tenorer – og en te’ har alltid vært et overskuddsfenomen da alle tre 
er svært aktive og ettertraktede på hver sin kant, i tillegg til samarbeidet 
dem imellom.

To Tenorer – og en te’ i pressen:

• Publikum gispet, lo, hadde klump i halsen, klappet med og ga 
stående applaus fl ere ganger. To tenorer (og en te) tok 
Borggården med storm Trønder-Avisa

• De tre himmelstormende tenorer: Tenorale utfordringer servert 
på sølvfat dandert med en velregissert uhøytidelig julestemning. 
Adresseavisen

• De to tenorer (og en te’) hensatte publikum i Innset kirke i 
andektighet og glede, og noen tårer, under midnattskonserten 
fredag kveld. Opdalingen
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Sølvi Haraldseth Lysnes

Kontakt oss for billetter 
og påmeldinger:

Re kommune: 
Sentralbord tlf. 33061000
Kulturkontoret: Siv Ellen Kristiansen tlf. 33061578
Holmestrand kommune:
Kjærsenteret: Svanhild Dokka tlf. 33064211, mob. 99572142
Kulturkontoret: Jon Løvaas tlf. 33064156, mob. 95435056
Hof kommune:
Sentralbord: tlf. 33059500
Kulturkontoret: Mette Måge Olsen tlf. 33059541, mob. 99041994
Veset Bo og Aktivitetssenter: Elin Hvidsten tlf. 33095111
Andebu kommune:
Linda Linnestad: tlf. 92697884
Synnøve Eriksen: tlf. 33438111, mob. 90598049

Sølvi tar beboerne på 
sykehjemmene med på 
en musikalsk time. Med 
nærhet og varme 
formidler hun kjente og 
kjære melodier og de 
som vil kan synge med. 
Hun har blitt et kjært 
innslag i “Den Kulturelle 
Spasserstokken” og 
det er like hyggelig 
hver gang hun kommer 

Sølvi Haraldseth Lysnes er utdannet musikkpedagog fra Darratt 
Dues Musikkinstitutt i Oslo. Sølvi er utdannet sanger, men 
trakterer både fl øyte og piano.



Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

Den kulturelle spaserstokken
Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

• å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
• å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk.
• å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befi nner seg i 
dagliglivet.     

     Kulturdepartementet


