
SCENEPROGRAM
11:15 ÅPNING ved ordfører og Kirkens bymisjon 

11:20-11:30 Thaiforening – danseoppvisning

11:40-11:50 Gledessprederen fritidsklubb – informasjon og sang av Elin Sofie Holm Oppsund

12:00 Utdrag fra Hakkebakkeskogen (fra Brattliparken). Møt Klatremus og de andre dyrene 
i Hakkebakkeskogen. Med et enkelt trylleslag forvandles østre bydel i Sarpsborg til en 
“eventyrskog” -  et utendørs vandreteater hvor vi underveis i forestillingen forflytter 
oss til ulike deler av «Hakkebakkeskogen». 

12:15-12:40 Unge talenter – smakebiter fra Ungdommens kulturmønstring  

12:40-12:50 Diorama – Løvenes konge. Historiens mest suksessfulle musikal kommer til Sarpsborg! 
En levende spennende og morsom fortelling om kjærlighet og tilgivelse som alle burde 
få med seg.

13:00-13:30 Konserten “Prinsessen og søppelsymfonien” - Tone Petronelle med gjester. Orkesteret 
består av: Tone Petronelle, Frederik Bjørnstad på tangenter og Andreas Losiewicz på perk 
og selvfølgelig alle barna som har lyst til å være med å spille på skrotinstrumentene de har 
laget. I forkant av konserten vil det holdes et skrotverksted (ca. 2 timer) hvor barna lager 
sine egne instrumenter av skrot og gjenbruksting. Passer for alle aldre. 

13:30 Utdrag fra Hakkebakkeskogen (fra Brattliparken)

13:45 Unge talenter – smakebiter fra Ungdommens kulturmønstring

14:00-14:30 Niklas Skjelin debuterte som artist på sensommeren 2014 da han slapp singlene Mr. 
Millionær og Skjønnhetsideal. Han ble senere spurt i et intervju om han kunne beskrive 
sin musikk. - Dette er luftige og fengende låter, med norskspråklige tekster og et 
spissformulert utrykk. Jeg kaller det for hybelpop!

14:40-15:00 Living Alma er et indie folk band fra Halden bestående av Jørgen Nilsen, Ingvild Håkons-
datter Sivertsen, Alfred Rø Haavelsrud, Benjamin Rø Haavelsrud og Gard Lindberg. 
Living Alma startet som en duo våren 2016 da Benjamin og Ingvild lagde en låt sammen 
til protestkonserten for Musikk og drama Halden VGS, da politikerne for ørtene gang truet 
med nedleggelse. Utover Vinteren og sommeren 2017 ble trommisen Alfred Haavelsrud, 
kontrabassisten Jørgen Nilsen og trompetisten Gard Lindberg medlemmer av bandet. 
Living Alma skal spille inn en EP i Athletic Sound i høst og de har som mål å spille masse 
live og nå folk. 

15:00  Utdrag fra Hakkebakkeskogen (fra Brattliparken) 
  
15:15-15:45  Etter mer enn 20 år på lokale scener gir Stian Joneid seg selv den største julegaven i år: 

Juleshowet «Jul hos Joneid» med 11-mannsorkester spilles over fire kvelder på Sarpsborg 
scene i desember. Under Forbausende byfest kommer han med gitaren og gir oss noen 
smakebiter fra showet.
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