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Nytt år og blanke ark der mulighetene ligger foran oss. Vi håper vi kan friste dere med noe fra 
vinterens og vårens meny. Vi gleder oss til å dele det med dere og menyen er innholdsrik.

På teaterscenen kan du oppleve Nina Lykkes «Nei og atter nei». Gled deg til en nådeløs satire over 
våre liv. Blanda Smågodt skal glede små og store med magien i «Aladdin». Eller ta med barna på 
utendørsforestilling i Kulturhusparken med Riksteatret og «Bølgebrus».

Du kan høre aktuelle foredrag med Abid Raja, Bjørn Olav Jahr, André Holm eller en samtalekonsert 
med Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen.

På standupscenen har vi «Mor Therese» med Therese Alvseike, «Adam setter skapet på plass» med 
Adam Schjølberg eller showet til Dagfinn Lyngbø.

På konsertscenen står blant annet Benny Borg, Tora, Ole Evenrud og Justerte fruer. Det samme gjør 
Ole Ivars, som takker for mange fine år i sin avskjedsturné.

Velkommen kjære publikum!
Team Askim Kulturhus

ASKIM KULTURHUS AS
P.M. Røwdes gate 6, 1811 Askim

Tlf: 69 68 10 04 (dagtid)
post@askimkulturhus.no

askimkulturhus.no
facebook.com/askimkulturhus

Instagram: askimkulturhus

GAVEKORT

Gi bort den perfekte gaven: 
Et gavekort fylt med opplevelser  
på Askim Kulturhus! 

Gavekortet kan brukes som betaling av 
valgfrie billetter til arrangementene (ikke til 
bruk i baren) og er varig ett år fra kjøpsdato. 

GAVEKORT KAN DU KJØPE PÅ: 
• askimkulturhus.no 
• Askim innbyggertorg og bibliotek, Indre      
   Østfold rådhus 

BILLETTINFORMASJON

BILLETTER KAN KJØPES PÅ:
• askimkulturhus.no
• Askim innbyggertorg og bibliotek, Indre Østfold  
   rådhus, i deres åpningstid, tlf: 69 68 10 04
• På Askim Kulturhus en time før forestillingsstart. 

• Billetter refunderes ikke!

• Alle barn må ha egen billett, også om de 
 sitter på fanget.

TELESLYNGE:
Rad 10-14 og 16-17

SNACKS, DRIKKE OG TAPAS
Nå kan du forhåndsbestille tapas, snacks og 
drikke når du kjøper billetter. Tapasen nytes i P.M. 
Røwdes kafé før forestillingen. Ønsker du tapas 
etter forestilling, ta kontakt med oss.

NYHETSBREV
Meld deg på vårt nyhetsbrev, og motta nyheter 
og informasjon om våre forestillinger. Påmeldig 
gjøres på askimkulturhus.no.
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SPONSORER OG 
SAMARBEIDSPARTNERE:

Hovedsponsor:

Samarbeidspartnere:

Skiptvet kommune

DAGFINN LYNGBØ // LØRDAG 4. MARS 

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

OLE IVARS - TAKK FOR ALLE FINE ÅR
Fredag 21. april kl. 20:00

BØLGEBRUS - Utendørsforestilling i Kulturhusparken
Torsdag 23. mars kl. 16:30  og 18.00

FOREDRAG MED BJØRN OLAV JAHR
Onsdag 3. mai kl. 19:00 

TORA er et fyrverkeri av et band med 
Norges nye gitarheltinne Tora Dahle 
Aagård i spissen. Hun gjør seg stadig 
bemerket med sitt unike talent, 
virtuositet, energi og lekne musikalitet, 
og bandet høster panegyriske 
anmeldelser for sine liveshow.

TORA spiller bluesinspirert pop-rock 
og er for tiden aktuelle med sitt tredje 
album «Seventeen». Som med det 
Spellemannominerte forrige albumet 
«Girls», trer popartisten Tora stadig 
tydeligere fram i bandets musikalske 
uttrykk. Internasjonale navn som Aaron 
Sterling (John Mayers trommeslager) og 
gitaristen Joey Landreth medvirker på 
albumet.

TORA
Onsdag 22. mars kl. 20:00 

STÅKONSERT



Fredag 27. januar kl. 20:00 

Onsdag 29. mars kl. 19.00 

Fredag 14. april kl. 20:00 

Mandag 30. januar kl. 12.00 Mandag 27. februar kl. 12.00 

Mandag 27. mars kl. 12.00 

Mandag 24. april kl. 11.00 

Mandag 24. april kl. 19:00 

Fredag 21. april kl. 20:00 

Lørdag 22. april kl. 19.00

Torsdag 27. april kl. 20:00 

Lørdag 24. april kl. 20.00

Lørdag 4. mars kl. 19:00 

PREMIERE: Fredag 17. mars kl. 18:00

PREMIERE: Lørdag 27. mai kl 18:00

PREMIERE: Onsdag 15. februar kl. 19:00

Lørdag 11. februar kl. 19:00 
HALVDAN SIVERTSEN 
Å BERRE VÆR I LAG IGJEN

KLASSISK KONSERT MED 
ANDRÉ BONGARD

KIMGAS – EN MUSIKALSK HYLLEST 
TIL GASOLIN OG KIM LARSEN

JUSTERTE FRUER GOES WEST

«OM Å UTFORDRE ETABLERTE 
SANNHETER» ET FOREDRAG 
MED BJØRN OLAV JAHR

DAGFINN LYNGBØ - 
KJØREREGLER I FORBINDELSE 
MED KOLONISERINGEN AV MARS

RUSSEREVYEN 2023 

AMERIKANSK ARMAGEDDON 
– FOREDRAG MED THOMAS SELTZER

THE CREEDENCE EXPERIENCE
FORTUNATE SONS

TORA

BØLGEBRUS - RIKSTEATRET
UTENDØRSFORESTILLING 

NEI OG ATTER NEI - RIKSTEATRET

OLE IVARS - TAKK FOR ALLE FINE ÅR

«MENS VI VENTER PÅ NO´ GODT» 
MED LINN SKÅBER OG INE JANSEN

«KROPPEN FOR VOKSNE» 
EN SAMTALEKONSERT MED TROND-VIGGO 
TORGERSEN OG KARI SLAATSVEEN

RUNE RUDBERG BAND
45 ÅRS BRANSJEJUBILEUM

40 ÅR SOM BLOND & BILLIG  
– OLE EVENRUD

BREAK THE MOULD

NORGE PÅ KRYSS OG TVERS 
– EN MUSIKALSK REISE MED 
ASKIM JANITSJAR

SENIORAKADEMIET – Å LEVE MED ARKITEKTUR SENIORAKADEMIET – KONG OLAV V

SENIORAKADEMIET – FOREDRAG MED 
JOURNALIST OG FORFATTER ULF ANDENÆS

SENIORAKADEMIET – HVORFOR 
PUTIN GIKK TIL KRIG MOT UKRAINA, 
OG HVILKE KONSEKVENSER DET HAR 
FOR NORGE OG EUROPA?

ALADDIN – BLANDA SMÅGODT

HANS OLAV AUNE 
MED ASKIM STORBAND

Billettpris kr 395,- 

Billettpris kr 495,-

Billettpriser kr 285,-

Billettpriser kr 395,- 
Gruppe kr 345,- 
Student 250,-

Billettpris kr 425,- 

Billettpris kr 380,-  Ungdom 15-17 år  
i følge med voksen kr 280,-

Billettpris kr 130,- 

Billettpris kr 460,- Flere billettkategorier

Billettpris kr 590,-

Billettpris kr 520,- 
Flere billettkategorier

Billettpris kr 430,-

Billettpris kr 500,- 

Billettpris kr 250,- og barn kr 170,-

Billettpris kr 250,-
Barn u/15 år kr 150,-

Billettpris kr 260,-
Billettpris kr 100,-

Billettpris fra kr 250,- til 350,-

Billettpris kr 400,- 

Billettpris fra kr 510,- til kr 575,- 

Billettpris kr 350,-

Billettpris kr 250,- 
Student/Honnør kr 100,-

Billettpris kr 580,-

Billettpris fra kr 200,- til 300,-

Billettpris kr 300,-

Billettpris kr 390,-

I år vil Askimrussen ta deg med 
på et skikkelig eventyr av en revy! Gjennom musikalske innslag og 
humoristiske øyeblikk tar vi folket med på en nytolkning av en vakker 
og morsom historie som alle kjenner til. Med et inkluderende budskap 
sjarmerer vi både Smaalenene og Mysen i senk. 

Norges mest kritikerroste og mestselgende komiker, Dagfinn Lyngbø, er 
endelig tilbake med en ren standupforestilling! Vi skal til Mars og dette 
er ikke noe Dagfinn Lyngbø har funnet på. NASA sier det. Og det er ikke 
så lenge til heller. Og det kan bli stress.

«Break the mould» er et nytt 
konsertsamarbeid mellom de 
godt etablerte ensemblene Current og Taffelpikene.
Begge ensemblene har i flere år jobbet med ny musikk, og er helt 
unike innenfor sitt felt. Tittelen på konserten er hentet fra Shannon 
Mowdays stykke med samme navn, og ble skrevet til og urfremført 
av Taffelpikene i 2021. Repertoaret er variert ny musikk. Konserten vil 
bestå av separate innslag fra ensemblene, men også samarbeid på 
tvers av gruppene, både med duetter og fullt blandet ensemble.

Da rasende Trump-tilhengere 
en januardag i fjor stormet 
Den amerikanske kongressen 
for å hindre overføringen 
av presidentvervet til Joe 
Biden satt en hel verden med 
hakeslepp og trodde ikke sine 
egne øyne. I dette foredraget forteller Seltzer hvorfor han 
så dette komme, og hvor han ser sitt fedreland USA og 
det amerikanske prosjektet gå videre herfra. Det er ingen 
lystig fortelling, men desto viktigere pensum for enhver 
nordmann som gjerne vil forstå dette merkelige landet i 
vest vi alle trodde vi kjente så godt.

I showet «The Creedence Experience» trekker 
Fortunate Sons med seg det beste fra publikums-
suksessene Creedence StoryNight, CreedenceMania 1970 
og Cosmos Factory 50, og serverer publikum et heltstøpt 
show som setter i gang både rockefoten, allsangen og 
nostalgien for musikkelskere i alle aldre.

Nina Lykke sparer ikke på 
kruttet når hun tar tidsånden 
på kornet og får oss til å le 
av oss selv. Gled deg til en 
nådeløs satire over våre liv! 
«Nei og atter nei» er en skarp, 
morsom og ubehagelig roman 
om kjernefamiliens kår i et samfunn hvor øyeblikkets lyst er 
den edleste ledestjerne og ingenting er så drøyt at det ikke 
kan forsvares med individets trang til frihet.

Med konserten, «TAKK 
FOR ALLE FINE ÅR», vil Ole 
Ivars vil for siste gang gi 
publikum gleden av å høre 
dem. De lover et variert 
utvalg fra innspillingene 
sine. De største hitene blir 
selvfølgelig servert, samt noen låter de selv liker godt. 

«Mens vi venter på no’ godt» er 
en fortelling om livet som raser 
av gårde, om tiden som kan 
være lang og kort og om alt som 
forandrer seg, til og med Bristol. 

Samtalekonserten «Kroppen for voksne» er en spenevarm 
musikalsk standupsamtale med Trond-Viggo Torgersen, 
Kari Slaatsveen og to musikere. Dette er en impulsiv, 
nysgjerrig og morsom verbal utveksling om livets gang, 
aldringens mirakler og kroppens fantastiske muligheter – 
pakket inn av Trond-Viggos udødelige sanger.

TORA er et fyrverkeri av et band med 
Norges nye gitarheltinne Tora Dahle Aagård 
i spissen. Hun gjør seg stadigbemerket med 
sitt unike talent, virtuositet, energi og lekne 
musikalitet, og bandet høster panegyriske 
anmeldelser for sine liveshow. Ståkonsert.

Ta med barna på et teatereventyr ute i Kulturhusparken, og bli med 
på jakten etter havets hemmeligheter! Bølgebrus er en genistrek av 
en forestilling for de minste. En interaktiv teateropplevelse der barna 
får undre seg over havets mysterier på reise gjennom den magiske 
havparken. Passer for barn fra 3 år. Varighet:  45 minutter.

Justerte Fruer har reist over dammen 
for inspirasjon, og er klare for å bringe 
viben av klubbene i LA og San Fransisco til Askim. Med fullt band, blåsrekke 
og fete arr byr vi på kjente klassikere fra band som Chicago, Toto, Randy 
Crawford, Al Jerrau, Chaka Khan og mange flere.

Ole feirer «40 år som blond & billig». Sammen 
med Mats Raknerud og Ingvald Holmen 
Minge, begge fra Indre Østfold, blir det låter 
helt fra «Det va’kke min skyld», Ole i´Dole, 
80-tallet og helt fram til de nyeste låtene. 
Dette krydret med humor og elleville historier 
fra en lang karriere. 

Bli med på en musikalsk reise gjennom Norge med Askim Janitsjar. 
Med på reisen har vi fått med den dyktige sangeren og musikeren Azra 
Nukicic. Konferansier er musiker og kulturarbeider Lars Johansson.

En av Norges fremste gravejournalister forteller om 
hvordan han utfordrer etablerte sannheter – og om hvorfor 
det er så viktig. Journalist, forfatter og dokumentarist som 
har skrevet bøkene om Baneheia-saken, Tengs-saken, og 
laget Norges første «true crime»-serie om sistnevnte sak vist 
på TV2 (2018). Denne sjangeren har kommet for å bli og Bjørn 
Olav er Norges beste formidler av den. 

I år er det 45 år siden Rune 
Rudberg ble med i sitt første 
band. PR idag er det blitt 23 
album og en mengde singler og samle plater som 
til sammen har solgt over en million plater og med 
opptil 300.000 streams hver måned.

PROGRAM VINTER/VÅR 2023

Ønsker du å lese mer om konsertene og  
forestillingene, se: askimkulturhus.no

Pulse of Floyd feirer 50 
års jubileum med albumet 
«Dark Side of The Moon». Et 
mesterverk som ofte regnes som tidenes album 
og som minner oss om en tid i Pink Floyds historie hvor bandet 
var i sin mest harmoniske og kanskje mest kreative periode. 
Pulse of Floyd har 15 års erfaring, og leverer Pink Floyds musikk 
og utrykk med verdighet og stor perfeksjonisme. 

En reise i tid, et danseshow for hele familien.

med Professor Thomas Thiis-Evensen med Professor Tore Rem

Foredrag med professor Tormod Heier.

I 2013 startet vi på prosjektet ”It Was Fifty 
Years Ago Today”. 10 år etter starten komprimerer 
vi ned syv forestillinger til en. Historien skal selvsagt 
fortelles av fortelleren over alle fortellere Tom Mathisen. 
Vokalistrekken består av Jonas Groth, Stian Joneid, 
Frode Vassel og Eskild Sundt-Hansen som sørger for 
autentisk levering fra øverste hylle.

Bli med inn i eventyret om Aladdins 
reise gjennom hulen med skatter, 
den onde onkelen, ånden i lampen og 
den beryktede trollmannen, når Blanda Smågodt setter opp klassikeren 
Aladdin på Kulturhuset! Passer for hele familien.

I forbindelse med sin bursdag ønsker Hans Olav Aune velkommen til 
konsert med Askim Storband og gjester. Gjesteartister er Line Aune 
Braset, Eirik Johnsen trio, Mathias Braset, Mai Liss Aune Dahl. Vel møtt 
til en hyggelig musikalsk kveld!

Søndag 5. februar kl. 16:00 

KARIUS OG BAKTUS MED BAKGÅRDEN 
BARNETEATER

Thorbjørn Egners kjente fortelling om tanntrollene 
Karius og Baktus som har bosatt seg i munnen til Jens. 
De synger og traller mens de hakker og banker i tanna 
for å få et enda større og finere hjem. 
Varighet: ca 35 min + møt & hils.

Dette foredraget er et åpenhjertig innblikk i Abid Rajas 
turbulente klassereise, hans mangeårige kamp for 
kjærligheten og den smertefulle frigjøringen fra skam, 
skyld og utenforskap. Raja forteller om hvordan han 
måtte skjule smertene og handikappet han ble født med, 
skjule seg for volden og mobbingen – og for kjærligheten 
til den han elsker.

I dette foredraget vil dere få lære mer om hvordan ulven 
lever sammenliknet med våre firbente familiemedlemmer. 
Dere får bl.a være med inn i et ulvehi, lære om hvordan ulv 
og hund oppdrar sine valper, og hvordan de kommuniserer 
med hverandre. Foredraget er et familieforedrag og passer 
for barn helt ned til 8-9 års alder. 

Mandag 6. februar kl. 19:00 

Tirsdag 7. februar kl. 19:00 

Lørdag 15. april kl. 20:00 

Torsdag 16. februar kl. 19:00
Fredag 17. februar kl. 19:00
Lørdag 18. februar kl. 14:00 og 19:00 

Onsdag 6. september kl. 19:00 

Lørdag 9. september kl. 19:00 

Onsdag 22. mars kl. 20:00 

Torsdag 23. mars kl. 16:30 
og kl. 18:00 

Fredag 10. mars kl. 20:00 

Torsdag 9. mars kl. 19:00 

Lørdag 11. mars kl. 19:00 

Lørdag 28. januar kl. 20:00 

ABID RAJA - MIN SKYLD 
- EN HISTORIE OM FRIGJØRING 

«ULVEN – HUNDENS STAMFAR» FOREDRAG AV OG MED ANDRÉ HOLM

BEATLES I 120 
– HISTORIEN OM THE 
BEATLES PÅ 120 MINUTTER

MOR THERESE  - STAND UP MED 
THERESE ALVSEIKE

Si farvel til fasaden om å være den perfekte mor, senk 
mamma-skuldrene og si hei til «Mor Therese»! Som 
gravid skal man være i «lykkelige omstendigheter» med 
store smil og hendene formet som et hjerte foran magen. 
Men hva om svangerskapsdepresjon og tunge tanker 
fyller de ni månedene av svangerskapet, er det sosialt 
akseptert å si det høyt? Mor Therese er ikke redd for å si 
det som det er!

Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor! 
Etter et halvt århundre som artist, har hele Norges Halvdan 
Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Vi garanterer en konsert 
med hits og klassiske låter, med kort vei mellom ellevill 
gapskratt og det dypeste alvor.

En konsert med en hyllest til det største 
innen dansk rocke-historie, nemlig Gasolin’ og 
deres frontfigur Kim Larsen. Det er vel sånn 
med musikk man vokser opp med, at man 
aldri blir lei og de forblir våre helter livet ut. Du 

vil høre låter fra den spede begynnelse til noe av det siste, sanger som 
sitter godt i blodet for de musikkelskende nordmenn.

Fredag 3. februar kl. 20:00 

Torsdag 2. februar kl. 19:00 

ADAM SETTER SKAPET PÅ PLASS 
- ADAM SCHJØLBERG  

BALLADEN OM MORGAN KANE 50 ÅR 
– BENNY BORG

Billettpris kr 350,-

Billettpris kr 230,-

Billettpris kr 420,- Gr.pris 380,- Student 250,-

Gratis inngang

Billettpris kr 380,-

Som homo føler jeg at jeg står forvirret midt mellom klassisk 
40-års krise som mann, men med en kvinne’s mentalitet til å 
takle den. Med skyhøye hæler plantet stødig i scenegulvet tar 
Adam for seg stoltheten ved å være førti, femi og mann! 
Et stand-up show om å finne stolthet og verdien i seg selv. 

I januar 1973 erobret «Balladen Om Morgan Kane» 
førsteplassen på den første Norsktoppen -og det av en 
svenske! Det ble startskuddet på en karriere som har vart i, 
ja nettopp, 50 år – en karrierereise uten sidestykke i Norsk 
Showbiz-historie. I 1970-og 80-årene tapetserte Benny Borg 
Norsktoppen med den ene hiten etter den andre. 

Onsdag 3. mai kl. 19:00 

Lørdag 6. mai kl. 20:00 

PULSE OF FLOYD

RUBY DANSESTUDIO 
«THE TIMEMACHINE» 

FOREDRAG
FOREDRAG

FOREDRAG

FOREDRAG

Fredag 24. mars kl. 19:30 
Lørdag 25. mars kl. 19:00 

KONSERT

KONSERT

KONSERT

KONSERT
Lørdag 18. mars kl. 14:00
Søndag 19. mars kl. 14:00 

Søndag 28. mai kl 14:30 og kl 18:00 

André Bongard gleder seg nok en gang til å 
komme til Askim kulturhus og spille på det 
flotte Bechstein konsertflygelet. I år vil han vektlegge Bach og franske 
Cesar Franck. I tillegg vil vi høre det spektakulære verket «Chaconne» 
som egentlig er skrevet for solo fiolin av Bach, men transkribert av Busoni 
til et virtuost klaververk. Denne gangen vil André også presentere noen 
egne arrangementer. Alt dette bindes sammen med interessante og 
vittige anekdoter og fun facts. Vær velkommen!

KONSERT

KONSERT

KAFÉ-
KONSERT

KAFÉ-
KONSERT

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i programmet.

FOREDRAG

STÅ-
KONSERT

FOREDRAG

FOREDRAG

FOREDRAG

KAFÉ-
KONSERT

STAND UP
I KAFÉEN

STAND UP

STAND UP

REVY

BARN

BARN

KONSERT

KONSERT

KONSERT

KONSERT

KONSERT

SAMTALE-
KONSERT

BARN

TEATER

TEATER

DANS


