Dette er et tilbud fra Den kulturelle spaserstokken/Sarpsborg kommune,
i år i samarbeid med Sarpsborg Frivilligsentral, Sarpsborg Frivilligsentral Øst,
Sarpsborg kirke og Norsksenteret.
Sykehjem og bofelleskap kan reservere gratisbilletter (obs! vær tidlig ute med
reservasjonen) ved å sende en e-post til prosjektleder Torill Stokkan:
tist@sarpsborg.com (transport må institusjoner og bofellesskap stå for selv).
OBS! Vårt tilbud om Musikkbrunch og Lørdagsbrunch er svært populært, og det
lønner seg å kjøpe billetter i forkant. Billetten inkluderer litt å spise og drikke.
Billettene koster kr 150,- og de kjøper du på www.ticketco.no.
Du kan også kjøpe billetter i billettluka på Sarpsborg scene
tirsdag og torsdag mellom kl. 10.00 og 12.00.
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Om det er ledige billetter, selges disse i døra på arrangementsdagen
fra kl. 11.30.
OBS! Vær oppmerksom på at våre musiske bruncher arrangeres på forskjellige
steder rundt i Sarpsborg.

MUSIKKBRUNCH &
LØRDAGSBRUNCH
SARPSBORG
HØSTEN 2018

MUSIKKBRUNCH Sarpsborg
Tirsdag 4. SEPTEMBER KL. 12.00
Sarpsborg scene
Damenes tale

Tirsdag 18. SEPTEMBER KL. 12.00
Sarpsborg kirke
Syng en sang av hjertets grunn!

Damenes tale er Alexander Hermansens musikalske hyllest til alle verdens damer.
Han har plukket ut ulike sanger om ulike damer, alt bundet sammen av både
muntre og melankolske historier. Alexander er jo fra Fredrikstad, men dama hans
er sarping! Det er også musikerne Carl Herman Borgen og Eivind Ystrøm
Pedersen!

Denne formiddagen inviteres du til å synge gamle og nye salmer sammen med
instrumentenes dronning, orgelet! Kantor Carl-Andreas Næss og prost Kari
Mangrud Alvsvåg leder oss gjennom et knippe utvalgte salmer som kan bringe
fram både smil og tårer. Ønsker du ikke å synge, kan du bare lytte. Velkommen til
Sarpsborg kirke!
OBS! Fri entré!
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Tirsdag 9. OKTOBER KL. 12.00
Norsksenteret
Igor med fettere

Tirsdag 6. NOVEMBER KL. 12.00
Sarpsborg scene
Snø i partituret

Det er med stor glede vi ønsker velkommen til Musikkbrunch på Norsksenteret
med intet mindre enn Igor med fettere. Et band og en Fetterforening som jobber
med å bedre kulturmisforståelser ved bruk av avanserte balkanrytmer og humor.
Fetterne spiller teatralsk, lystig, akustisk folkemusikk.
Vi møter Elvis Medic, tenor/gitar, Almir Meskovic, trekkspill, Daniel Lazar, fele og
Igor Dunderovic, baryton/gitar. Servering av fargerik lunsj etter konserten.
Norsksenteret finner du i Oscar Pedersens vei 16B, og Igor med fettere møter
du i kantina.

Velkommen til en lun og litt annerledes Musikkbrunch. Snø i partituret er en
komposisjon skrevet for gitar og resiter av Alf Ekholm over Stein Verstos
diktsamling med samme navn.
Sammen med gitaristen Aslak Fiske Fjalestad møter vi resitatør Oskar Fiske
Pettersen.

www.litteraturuka.com

LØRDAGSBRUNCH Sarpsborg
Lørdag 13. OKTOBER KL. 12.00
Sarpsborg scene
Ønskekonsert med Østfold symfoniorkester

Lørdag 24. NOVEMBER KL. 12.00
Oskar Torp salen, Skjeberg administrasjons hus
Jul med Frode Johansen

Velkommen til denne vakre og unike Musikkbrunchen på Sarpsborg scene. I løpet
av vinteren 2018 kom det inn svært mange ønsker om klassiske musikkstykker til
denne spesielle konserten. Vi takker for alle! Nå blir det spennende å høre hvilke
av de mange ønsker orkesteret har valgt å fremføre.

Dersom du liker du musikken til Lars Winnerbäck, Odd Nordstoga, Di Derre og
Lillebjørn Nilsen… Og dersom du synes musikk skal ha gode tekster som får deg til
å kjenne deg igjen, gråte og le… Og dersom du synes at artister skal ha en egen
evne til å kommunisere med publikum, også mellom låtene - da vil du garantert
elske Frode Johansen! Denne lørdagen skaper han herlig julestemning i Skjeberg.
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