Vi er nå superklare for å åpne dørene å gi deg magiske øyeblikk i høst. Den lokale kulturen blomstrer
og jubilerer med konserter, musikaler og dans. Vi ønsker de dyktige lokale musikerne og artistene
velkommen og vi applauderer. Og endelig blir det uKulturnatt igjen, vi gleder oss til å ha dere med på
vandring gjennom Askims gater med mange fine små konserter.
Andre ting å glede seg til; Barnas dag i Kulturhuset med blant annet «BARN INGEN ADGANG!»,
Markering av Skeivt Kulturår der «Sissel og Tore prater om kjærlighet». Fart, fest og moro er
nøkkelordene når Hanne Krogh, med et toppet lag av sangere og dansere inviterer til musikkshow
som tar for seg Hannes 50 år lange karriere fra start til slutt. Eller har du lyst til å høre de berømte
podkast-bestevennene Jan Thomas og Einar Tørnquist som inviterer til live julepodshow.
Vær med å fylle salene igjen kjære publikum #baketolive. Velkommen!

SILYA & THE BAD SANTAS // FREDAG 2. DESEMBER

Mette Killingmoe, daglig leder og Øyvind Woie, styreleder

KEVIN VÅGENES
SINGEL I PARTERAPI
Torsdag 24. november kl. 19:00

Design: Dalsgren designbyrå • Trykk: Østfold Trykkeri

SPONSORER OG
SAMARBEIDSPARTNERE:

GAVEKORT

BILLETTINFORMASJON

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

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.

Hovedsponsor:

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

ÅPENT HUS MED MANGE GRATISAKTIVITETER
HELE DAGEN! VELKOMMEN!
LØRDAG 24. SEPTEMBER KL. 11:00 – 15:00

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

• Billetter refunderes ikke!
• Alle barn må ha egen billett, også om de
sitter på fanget.
TELESLYNGE:
Rad 10-14 og 16-17
Vi tar forbehold om endringer i programmet.

Samarbeidspartnere:

KAVEH RASHIDI - KANSKJE DU ER FRISK?
ONSDAG 2. NOVEMBER KL. 19:00

Skiptvet kommune

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

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.
THE JOHNNY CASH & JUNE CARTER SHOW
LØRDAG 12. NOVEMBER KL. 20:00

PROGRAM HØST 2022

VI GLEDER OSS OVER GJENSYN MED VÅRT KJÆRE PUBLIKUM!

PROGRAM HØST 2022

Vi tar forbehold om endringer og trykkfeil i programmet.

Fredag 26. august kl. 20:00
KAFÉKONSERT

MUGSHOT ANNIE
HELSTØPT ROCK’N ROLL
Billettpris kr 250,-

Mugshot Annie serverer noen av de tøffeste og mest
breibeinte rockelåtene historien har å by på.

STAND UP

Tirsdag 30. august kl. 19:00
CATRIN OG STEINAR REDDER
PARFORHOLDET

SHOW

Lørdag 24. september kl. 19:00

PREMIERE: Torsdag 27. oktober kl. 19:00

Lørdag 12. november kl. 20:00

SOLO – ØRJAN BURØE
Billettpris kr 425,- Flere billettkategorier

Fredag 28. oktober kl. 19:00
Lørdag 29. oktober kl. 14:00 og kl. 18:00
Søndag 30. oktober kl. 14:00

THE JOHNNY CASH & JUNE
CARTER SHOW
Billettpriser ordinær kr 395,-

Fredag 2. desember kl. 20:00
SILYA & THE BAD SANTAS
O´JUL MED DIN GLÆDE OG
ALL FORM FOR LYST

Norges Johnny Cash-band «The Boys
named Sue» serverer publikum et
show spekket med hits og gode
KONSERT
historier fra Cash sin rike karriere.
Denne konserten bør du få med deg!

Silya & The Bad Santas daler igjen
ned i skjul på Askim Kulturhus med
sitt juleshow med band, blåsere,
glitter og fest!

Skamløst ærlig og vilt morsomt levert av Ørjan
Burøe, en personlig forestilling helt uten filter!
Denne gangen står han helt alene på scenen,
og leverer uredd og bunnsolid om seg selv,
samlivet, og det å plutselig stå alene.

Mandag 26. september kl. 12:00
SENIORAKADEMIET – KAN
FORSVARET FORSVARE NORGE?

Billettpris kr400,- Gr. pris 320,Et lettbeint show der parterapeut og psykolog
Catrin Sagen og komikerektemannen Steinar Sagen
diskuterer, problematiserer og forhåpentligvis finner
noen svar på hvordan man kan gjøre samlivet enda
litt bedre – sitt eget og andres. Passer bra for både
single og par.

FOREDRAG

ÅRGANGSPOP 14 - TOM & DANCE ON

KAFÉKONSERT

Billettpris kr 300,Vi vil hygge dere med kjente og kjære 60-70 tall rock- og
balladelåter av Elvis, Cliff Richard, The Shadows m.fl

Torsdag 29. september kl. 19:00
YNGVE – FRA BARNEHJEMMET
TIL LO-TOPPEN Billettpris kr 330,Yngve – fra barnehjemmet til LO-toppen
handler om tidligere LO-leder Yngve Hågensens liv. Han er gjennom tidene en av
de fagforeningskjemper som har hatt mest innflytelse på samfunnsutviklingen i Norge. Nå skal livet hans gjenskapes på teaterscenen med
Dennis Storhøi i hovedrollen og Anette Hoff i rollen som Gro Harlem
Brundtland.

Lørdag 1. oktober kl. 19:00
TERJE SPORSEM
ABSOLUTE NORSK
Billettpriser kr 440,-

Lørdag 10. september kl. 21:00
KINGEORG

Billettpris kr 330,-

KAFÉKONSERT

Torsdag 15. september kl. 19:00

Mandag 10. oktober kl. 19:00

KLASSISK KONSERT MED ANDRÉ BONGARD
Billettpris kr 300,- Barn kr 200,-

RIKSTEATRET: JEANNE D’ARC
Billettpris kr 420,Flere billettkategorier.

SISSEL OG TORE PRATER
OM KJÆRLIGHET
Billettpris kr 380,- Gr.pris kr 320,-

Fredag 23. september ca. kl. 22:00
uKULTURNATT

Arrangementet er gratis.

Endelig blir det Ukulturnatt i Askim igjen. Bli
med på kulturvandringen som avsluttes på
Askim Kulturhus ca kl. 22.00, der den
semilokale country gruppa Johan Berggren
står på scenen.

Lørdag 24. september kl. 11:00 – 15:00
BARNAS DAG I KULTURHUSET
Askim Kulturhus åpner dørene og her blir
det mange morsomme gratis aktiviteter
gjennom hele dagen, som blant annet
ansiktsmaling, tegnebord, gaming,
omvisning i Kulturhuset og forestillinger
med Blanda Smågodt.
Familieshowet «BARN INGEN
ADGANG» vises i storsalen kl. 13.00.
Billettpris kr 200,-. Selda, PK og Håvard
elsker eksperimenter og eksplosive
overraskelser. Jo villere jo bedre! Nå
møtes de på scenen for å gjøre det de
liker aller best: Å teste ut både nye og
velkjente eksperimenter.

TEATER

Onsdag 12. oktober kl. 19:00
KONSERT

KAFÉKONSERT

Møt psykolog Sissel Gran og multikunstner Tore Petterson
SAMTALE
i en samtale uten fasit om kampen mellom begjær og
trygghet, om monogamiet som fengsel eller redning, om
«sannheter» i skeive og streite forhold, drømmen om den rette, sosiale
medier, dating og romantikkens skjebne i vår tid og en rekke andre
spørsmål mange leter etter svar på.

HANNE KROGH – LYKKEN ER Å
LA DET SWINGE Billettpris kr 640,Fart, fest og moro er nøkkelordene når
Hanne Krogh, med et toppet lag av sangere og dansere,
inviterer til et lekent, vakkert og slagferdig musikkshow som
tar for seg Hannes 50 år lange karriere fra start til slutt.

SHOW

Fredag 14. oktober kl. 20:00
TRINE REIN FEMTI`ISH, FEIT & (ENDA
MER) BITTER Billettpris kr 495,-

KONSERT

BARN

Bøkene om Detektivbyrå nr. 2 av krimforfatter
Jørn Lier Horst, blir nå teater for hele familien der
Tiril, Oliver og hunden Åtto må løse et helt nytt
mysterium! Passer fra 5 år.

Det Norske Blåseensemble blåser
vind i det sorte seilet, og legger
ut på sjørøvertokt i kjølvannet av
Kaptein Sabeltann.

Bestselgende forfatter og fastlege Kaveh
Rashidi skrev den kritikerroste boka «Kanskje du er frisk?». Nordmenn har
jo aldri vært friskere, likevel bruker vi mer tid og penger enn noen gang
på å bli enda sunnere. Kaveh går nærmere inn på dette paradokset og
forklarer forskjellen på god medisin og humbug. Kaveh Rashidi skal lære
deg å skille de gode rådene fra de dårlige.

Lørdag 5. november kl. 21:00
ANALOG CHAMPAGNE
MARTIN BEYER-OLSEN
Billettpris kr 400,-

Med kjente hits fra hele karrieren, samt helt
nytt musikkmateriale, inntar Trine Rein scenen
med sin ikke alt for alvorlige konsertforestilling.
Krydret med en god porsjon humor og ørlite
grann selv-ironi skal vi gjennom hele skalaen på
følelsesregisteret med forventning om mange
latterkuler, litt alvor og også en klump i halsen.

BARN

Onsdag 7. desember kl 17:30
Torsdag 8. desember kl 17:30
RUBY DANSESTUDIO
Billettpris kr 250,- Barn kr 150,-

For de som har fulgt meg på stand up-scenen
vet at det kan forventes stand-up med
musikalske innhopp og uventa jabs og uppercuts inn fra siden. På samme måte som det
er vanskelig for tyske industrideeptechmetall band å bli satt i bås, så er
det er vanskelig å skrive om sitt eget show. Det har ingen rød tråd, men
snarere et fiskesnøre som er det samme, bare vanskeligere å se. Det blir
besservissvass ikledd rytmiske påstander som jeg GLEDER meg til å vise
frem. Kom! Mvh Martin Beyer-Olsen

Norges mest medieomtalte foredrag med den prisbelønte foredragsholderen Per Henrik Stenstrøm, lærer deg å håndtere de vanskelige
kollegene. Dette er et morsomt og interessant foredrag om moderne
motivasjonsteori som skaper bedre miljø på jobben.

KAFÉKONSERT

Velkommen til en hyggelig formiddagskonsert.

Lørdag 26. november kl. 18:00

Lørdag 10. desember kl. 20:00
KONSERT

THE BEST OF MY MOTOWN
ODD RENÉ ANDERSEN
Billettpris ståplass eller sittende
kr 490,- Gr.pris kr 390,-

Musikkarven fra Tamla Motown står i fokus når Odd René og
bandet hans står på scenen.

Søndag 11. desember kl. 19:00
BJØRN EIDSVÅG
KONSERT
Billettpris kr 500,Selv etter en lang og solid karriere er
Bjørn stadig aktuell og evner å fornye
sitt musikkuttrykk.

KAFÉKONSERT

Askim storband presenterer variert julemusikk
– kjent og noe mindre kjent.

FOREDRAG

Tone Ringen presenterer, Hans Børli i tekst og toner.

Torsdag 1. desember kl. 19:00
JAN THOMAS OG EINAR
BLIR VENNER - JULEPODSHOW
Billettpris kr 425,-

PODSHOW

SHOW

Det blir latter, sang og magi når
denne gjengen inviterer til et splitter nytt juleshow!

JULEKONSERT MED ASKIM STORBAND
Billettpris kr 280,-

KONSERT
En julekonsert som
garantert vil sette deg i
den gode julestemningen.

BARN

Fredag 9. desember kl. 19:00
JULESHOW 2022
Billettpris kr 680,-

Tirsdag 13. desember kl. 19:30

CHRISTMAS WITH
NORDIC TENORS
Billettpris kr 550,-

Fredag 11. november kl. 18:00

Når Brageteatret inviterer til
familieforestillingen Askepott blir det
garantert både prinser og fine kjoler, godehjelpere, grusomme
søstre, for trange sko og en stor dæsj fargesprakende magi. Så kjære
eventyrere, store som små, pynt dere til ball og bli med Askepott på
ferden mot slottet! Passer fra 5 år.

Norges ledende dragshow-gruppe feirer
40 år. Det vil bli storslåtte parodier, artistparader, dansenumre av ypperste kaliber
og litt mimring, i tillegg til masse humor og
lekre kostymer. Showet ledes an av hele
Norges drag dronning Terje Schrøder.

Mandag 28. november kl. 11:00
SENIORAKADEMIET: MED JORDA
SOM HJEMSTED

DANS

Danseshow for hele familien.

Kevin Vågenes er Norges mest populære
komiker for øyeblikket! I tillegg til å bli bedre
kjent med Kevin bak masken, får vi møte
flere av de høyt elskede karakterene fra STAND UP
Parterapi-sofaen.

Lørdag 26. november kl. 13:00
FORMIDDAGSKONSERT MED
ASKIM VETERANKORPS
Billettpris kr 150,-

BARN

Det skjer både morsomme,
spennende og litt rare ting
når Pippi feirer jul.

Billettpris kr 600,- Gr.pris kr 575,-

SHOW

SmallTown Tommy skal feire sitt 10 års jubileum. Med seg har
de med celebre gjester, bidragsytere og alle er mer enn klare
for å servere jubileumspublikummet en trivelig eksplosjon av
både hygge, rock’n roll og god stemning.

Søndag 4. desember kl. 16:00

Torsdag 24. november kl. 19:00
KEVIN VÅGENES
SINGEL I PARTERAPI

KONSERT

Lørdag 3. desember kl 20:00
SMALLTOWN TOMMY
JUBILEUMSKONSERT
KONSERT
Billettpris kr 330,-

PIPPI FEIRER JUL
Billettpris kr 300,-

Fredag 25. november kl. 20.00
GREAT GARLIC GIRLS
Billettpris kr 450,-

STAND UP

ASKEPOTT
Billettpris kr 290,- Barn kr 230,-

KONSERT

Tirsdag 22. november kl. 18:00
I KAPTEIN SABELTANNS RIKE
DET NORSKE BLÅSEENSEMBLE
Billettpris kr 180,-

Billettpris kr 280,- Flere billettkategorier

Med Stine Tangen, Jørn Grepperud og Kornelia
Haugen og et strålende husband. Dansegruppene Ruby Crew, og MCC Ruby, Kulturskolen,
Skjønhaug skolekorps og Båstad hornmusikk.
Konferansier: Lene Granli

KONSERT

Håndplukka sanger fra korets historie, slagere
i fleng, solister og musikere som gjør kvelden til
nettopp den opptur du fortjener i mørketiden.

Torsdag 10. november kl. 19:00
SLIK TAKLER DU IDIOTENE PÅ JOBBEN
PER HENRIK STENSTRØM
FOREDRAG
Billettpris kr 360,-

Torsdag 13. oktober kl. 19:00

BARN

ASKIM BLANDAKOR
JUBILEUMSKONSERT
Billettpris kr 350,-

FOREDRAG

Mandag 31. oktober kl. 18:00
RIKSTEATRET: DETEKTIVBYRÅ
NR. 2 – OPERASJON TEATER

Billettpris kr 520,- Gr.pris kr 420,-

Fredag 18. november kl 20:00
Lørdag 19. november kl 18:00

Fredag 4. november kl. 19:00
TRØGSTADKONSERTEN Billettpris kr 175,-

Høstens storsatsning på Riksteatret er
historien om den unge jenta som gikk i
døden for en sak hun trodde på. Hvem
var Jeanne d’Arc, og hvor kom motet hennes fra? Hva er det med
skjebnen hennes som fortsatt berører oss – seks hundre år etter at hun
ble brent på bålet, og gjort til helgen?

JUST CONSERVED Billettpris kr 300,Just Conserved er et band bestående av garvede
musikanter fra Askim-Sarpsborg-Fredrikstad.
De spiller ren 60 talls rock og blues, så her blir
det fest i storsalen!

SENIORAKADEMIET: LIVET PÅ GRINI UNDER
ANNEN VERDENSKRIG med Per Vollestad

KANSKJE DU ER FRISK?
FOREDRAG
KAVEH RASHIDI
Billettpris kr 380,- Gr.pris kr 310,-

STAND UP

Terje Sporsem er tilbake med et
standupshow der han skal prøve
å finne essensen av Norge. Hva vil
det egentlig si å være norsk? Med
et humoristisk skråblikk på nordmenn, norsk historie og nåtid vil Terje
prøve å nærme seg svaret på hva som gjør oss «Absolute norsk».

Lørdag 17. september kl. 21:00

For fjerde gang kan du nå oppleve
Askims egen musikal. Historien om
hjørnesteinsbedriften Viking-Askim skrevet
og komponert spesielt for Indre Østfold.
En fortelling om dem som jobbet i slitet og varmen fra smelteovner og
dekkmaskiner, men også gleden og stoltheten over byens fremgang.

Onsdag 2. november kl. 19:00

Vår egen KinGeorg var tidligere frontfigur i
Østfold-bandet Sørgekåpe, som har turnert med
bl.a. Seigmen og CC Cowboys, blitt spilt på nasjonale
radioer, og hatt mange gigs. Nå har han gått solo, fått
seg management, og er klar for verden! Musikken kan
karakteriseres som mørk Kent, og stemmen hans kler
virkelig dette universet. Oppvarmingsband: StoneHeart

Vi er stolte av å kunne presentere vår lokale og eminente
pianist. Dette blir en kveld med høydepunkter fra
KONSERT
klaverlitteraturen og vi kan love musikalsk nytelse på
høyt nivå!

SVIDD GUMMI Billettpris kr 470,-

Mandag 31. oktober kl. 11:00

med Professor/oberstløytnant Tormod Heier.

TEATER

Torsdag 8. september kl. 19:00

MUSIKAL

Sammen byr de to bestevennene på
et show i podkast-form fra scenen.
Jan og Einar utfordrer hverandre,
skravler om ting de – og du – er
opptatt av, og deler fra livene sine; en
herlig miks av humoristisk hverdagsliv
og glamorøse festdager. Det blir en
kveld med latter- og hyggegaranti,
som du ikke vil gå glipp av!

Onsdag 14. desember kl 18:00
KNIRK - ALLE TIDERS JUL
Billettpris kr 180,- Redusert pris for barn.

KONSERT

Kom og få alle tiders julestemning sammen med oss!

Lørdag 17. desember kl 21:00
STORE NORSKE SEEGER SESSION BAND
Billettpris kr 350,-

STÅKONSERT

Den tradisjonelle julekonserten som ingen vil gå glipp av.

Lørdag 31. desember kl. 14:00
NYTTÅRSJAZZ MED VENNER
Billettpris ordinær kr 300,-/200,-

KAFÉKONSERT

Smaalenene jazzband med venner ønsker alle velkommen
til jazzkafé på nyttårsaften.

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

