
FORBAUSENDE BYFEST 
Lørdag 24. september 2016 kl. 11-16

St.Mariegate v/St. Marie plass og Sarpsborg Scene 

www.sarpsborg.com/byfest 

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!

“Kom la oss finne skatten” – Kaosoperatørene
Familieshow med piratene Madam Muskel og Karsten Krutt.
Madam Muskel er verdens verste masepirat synes Karsten Krutt, og
Karsten Krutt er verdens mest udugelige pirat sier Madam Muskel.
Begge leter de etter den store skatten, men selv om skattekista 
dukker opp så er ikke lykken gjort. For hvordan skal de bli kvitt 
Kaptein Knokkels forbannelse som hviler over Piratbukta?  
Passer for alle - fra 3 år

Flere Farger ved Sarpsborg kulturskole
Noen av barna fra Flere Farger kan du oppleve på scenen under 
Forbausende Byfest.  De vil opptre med noen av sangene de skal 
synge for selveste Erna Solberg på Sarpsborg Scene 4. november.

Diorama - Norgespremiere på “Thirteen the Musical”
«Thirteen – the Musical» har blitt spilt på store scener
i USA, Australia, Asia og London. Nå tar Diorama publikumssuksessen 
til Sarpsborg scene. Dette er en høyaktuell musikal om vennskap, 
svik, kjærlighet og intriger - fullspekket med masse humor og 
fantastiske musikalske innslag. Hovedmålgruppen er ungdom, men 
det viktige budskapet er aktuelt for alle aldersgrupper. 

Sarpsborg 08 sprell m/ Sarpsborg Sports Club

Smakebiter fra Ungdommens kulturmønstring

Jean Reading Band spiller afrikanske rytmer med et hint av rock, 
blues og reggae. Tekstene handler om det daglige livet eller de 
utfordringene Afrika møter.

Sarpsborg Scene presenterer sitt høstprogram                                            
En av postene på høstprogrammet er lokale Kosmorama, anført av 
Jonas Groth. Groth kommer til Forbausende byfest med gitarist 
Jon-Erik Gretland for å spille et par Kosmorama-låter i duoformat!

“Kom la oss finne skatten” med Kaosoperatørene                 
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SCENEPROGRAM
NB! Ca tidspunkter

Åpning av lekeplass utenfor Aktivitetshuset (EPA) v/ordførerkl 11-11:15


