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                                                      Tor Henning Støldal 

                                    

 

Bilder fra Ringsaker 

Åpning torsdag 15. mars kl. 11.00 på Brumunddal bo- og aktivitetssenter:  

Underholdning ved elever fra kulturskolen og servering. 

Onsdag 2. mai kl. 11.00 på Nes bo- og aktivitetssenter 

Underholdning og servering 

 

 

 

 

 

 

 



Ove Johansen 
 

 
 

Tegninger fra Ringsaker  

Åpning onsdag 28. mars kl. 11.00 på Moelv bo- og akt.  

Onsdag 30. mai på Ringsaker bo- og akt. 

Underholdning og servering 

                                

 

 

Swingbandet Alderhjemmet 
 

 

Tirsdag 10. april kl. 13.00 i Teatersalen Brumunddal, bill. kr. 50,- 

Brumunddal pensjonistforening og Den kulturelle spaserstokken 



 

Trond Klaape Aasdal 

 
 

 

Lyrikkprogram (Hans Børli, Einar Skjæråsen, Alf Prøysen, Rolf Jacobsen) 

 

Tirsdag 17. april: Tømmerli bo- og aktivitetssenter  kl. 10.30 

Nes bo- og akt.                                  kl. 12.00 

Onsdag 18. april: Moelv     bo- og akt.                         kl. 10.45 

Ringsaker bo- og akt.                       kl. 12.00 

Torsdag 19.april: Furnes bo- og akt.                            kl. 10.45 

Brumunddal bo- og akt.                  kl. 12.00 

Fredag 20. april:  Brøttum bo- og akt.                          kl. 11.00 

                                         

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oline Bakkom  og Lillebror Vasaasen 

 

 

 

”Drømmemøte” 

-Bakom synger skogene 

Et musikalsk mestermøte mellom to godt etablerte spellemenn, med  

en spennvidde fra trolsk tradisjonsmusikk til spenstig nyskaping. 

 

Mandag 21. mai: Moelv bo-                                          kl. 10.30 

Ringsaker bo- kl. 11.45-12.15 og for demente 12.30 – 12.50 

Tirsdag 22. mai: Tømmerli bo- og akt.                         kl. 10.30 

                              Brøttum bo- og akt.                           kl. 12.00 

 Onsdag 23. mai: Nes bo- og akt.                                   kl. 11.00 

                               Sundheimen, Helgøya (demente) kl. 12.00 

Torsdag 24. mai: Furnes bo- og akt.                               kl. 10.30                  

Fredag 25. mai: Br.dal bo-  kl. 11.45-12.15 og for demente        

kl. 12.30-12.50 

 

 

                                                                                     

                           



                          Camilla Granlien (sang) og Mari Skeie Ljones(fele) 

 

”En vise vil jeg synge” – sanger og fortellinger hentet fra Alf Prøysen og folkemusikken 

 Mandag 4. juni: Brøttum bo- og akt.                         kl. 10.30 

                                Furnes bo- og akt.                          kl. 12.00 

Ringsaker bo- kl. 11.45-12.15 og for demente 12.30 – 12.50 

 Torsdag 7. juni: Nes bo- og akt.                         kl. 11.00-11.30 

                              Sundheimen, Helgøya (demente) kl. 12.00 

                               Moelv bo-                                            kl. 16.00 

Fredag 8. juni:  Tømmerli bo- og akt.                             kl. 10.30    

Br.dal bo-  kl. 11.45-12.15 og for demente      kl. 12.30-12.50 

 

 

Kjell Røren og Helge Sveen 
 

 
 

”Genser´n  te´n Johansen”. 
 

                  Mandag 25. juni:  Moelv bo- og aktivitetssenter                            kl. 10.15   

Sansehagen,  Br.dal bo-                                      kl. 12.00 



                               

o  

Lørdag, 22. September 2012, Teatersalen i Brumunddal 

Nå kan du oppleve Viggo og Gøran på samme scene! Begge er de 

kjent for sine tolkninger av to av Nordens største og høyest elskede 

visekunstnere - Alf Prøysen og Evert Taube. 

 

 

 

http://tellus.ringsaker.kommune.no/?lang=no&id=659519


Tor Karseth Thor Gotaas                                                           
 

 

 

En lokalhistorisk forestilling med fortellinger 

og sanger fra Brumunddal 

 

Mandag 15. oktober  kl. 10.45: Furnes bo- og aktivitetssenter 

        «        «       «         kl. 12.15: Brumunddal bo- og akt. 

Tirsdag 16. oktober    kl. 10.30: Brøttum bo- og akt. 

      «       «          «         kl. 12.00: Ringsaker bo- og akt. 

Onsdag 17. oktober   kl.  11.00: Nes bo- og akt. 

       «      «          «         kl.  12.15: Sundheimen 

Torsdag 18. oktober   kl. 10.45: Moelv bo- og akt. 

       «       «         «         kl.  12.15: Tømmerli bo- og akt. 
 



.   

Czardasfyrstinnen av Kálmán settes opp høsten 2012 

Sylva, Anna S. Otervik 

Edvin, baryton: Tom Erik Lie 

Stasi, sopran: Tanja Leine 

Grev Boni, tenor: Thor Inge Falch 

Leopold, bass: Arild Helleland 

Anhilte (hans fru): Torill Eriksen 

Grev Feri, baryton: Kjell Magnus Sandve 

Rohnsdorrf (Edvins fetter), skuespiller  Jonas Kippersund 
Fotograf: Geir Mogen; Thor Inge Falch som Grev Boni fra oppsetningen i Olavshallen oktober 2011 i regi 

av Trondheim Symfoniorkester (TSO) 

Premiere: søndag 28. oktober kl 1600 

Øvrige forestillinger: 

Tirsdag 30. oktober kl 1900 

Fredag 2. november kl 1900 

Mandag 5. november kl 1900 

Tirsdag 6. november kl 1900 

Onsdag 7. november kl 1900 

Fredag 9. november kl 1900 

Lørdag 10. november kl 1800 

                                                          Søndag 11. november kl. 1600        

 



 

 
 

På RMS Titanic var det tilfeldigheter som avgjorde hvem som kom seg til Amerika, og 

hvem som aldri skulle får se hverken familie eller hjemland igjen. På konserten Titanic 

får du høre mange av disse historiene. Stemningen settes med musikk som ble spilt på 

skipet under den skjebnesvangre turen.  

 

 

Natt til 15. april gikk RMS "Titanic" ned og 1512 mennesker omkom. Mange av dem bar på 

en drøm om et nytt liv, de hadde staket ut en ny kurs, og bevisst forlatt Norge for godt. For 

andre var dette en ferie. På 1. klasse kunne man nyte tida til havs mens man slappet av, badet i 

svømmebassenget, inntok fine middager og holdt selskap i salongen akkompagnert av 

salongorkesteret ombord.  

Fiolinist Berit Cardas har lenge vært fascinert av historien og mytene rundt Titanic. På denne 

konserten går hun inn noen av de dem, og formidler musikken og historiene rundt mange av 

menneskene som var på Titanic for 100 år sida. Kanskje får du vite hvordan det gikk med den 

velstående juvelerdatteren Ragnhild på 1. klasse, den unge og småkjente skuespilleren Arne 

med Hollywood-drømmer eller lille Arthur som egentlig ikke skulle være på skipet i det hele 

tatt? 

Musikerne: 

Berit Cardas (fiolin) har i mange år samla musikk fra tida da salongorkestrene var en naturlig 

del av miljøet på kafeene og restaurantene. Til denne konserten har hun sammen med Ellen 

Flesjø (cello) og Vebjørn Anvik (klaver) plukket fram mye av dette. På Titanic fantes det 

blant annet en klavertrio, som deres egen. Musikken maler et tidsbilde og musikerne formidler 

klangen av restaurantene på 1. klasse og stemningen fra dekkene lenger ned i skipet. 
Spilles på bo- og aktivitetssentrene. 

Spleiselag med Musikk i Hedmark. Tidspunkt:  5. – 8. november. 

 

Mand. 5. nov. kl. 10.45: Furnes bo,  kl. 12.15: Br.dal bo 

Tirsd. 6. nov. kl. 10.30: Brøttum bo,  kl. 12.00: Ringsaker bo 

Onsd. 7. nov. kl. 10.45: Moelv bo, kl. 12. 15: Tømmerli bo 

Torsd. 8. nov. kl. 11:Nes bo 

http://no.wikipedia.org/wiki/RMS_%C2%ABTitanic%C2%BB
http://www.musikkihedmark.no/Omoss/Musikerne/tabid/682/language/en-US/Default.aspx?pubId=46&categoryID=9
http://www.musikkihedmark.no/Omoss/Musikerne/tabid/682/language/en-US/Default.aspx?pubId=50&categoryID=9
http://www.musikkihedmark.no/Omoss/Musikerne/tabid/682/language/en-US/Default.aspx?pubId=50&categoryID=9
http://www.musikkihedmark.no/Omoss/Musikerne/tabid/682/language/en-US/Default.aspx?pubId=49&categoryID=9


 

 

 

 

 

 

 

Teater Innlandet med Vesleblakken 
 

 

 
Husker du Vesleblakken? Historien om hesten som dør, men redder vesle Johannes' liv ved å ta seg 

helt ut på ferden etter doktoren. Historien appellerer til barnet i oss alle. For de som har levd en stund 

vekker Vesleblakken minner fra barndommen, mens ungene får oppleve en spennende historie fra 

gamledager. 

Vi ønsker velkommen til en minnerik teaterstund på tvers av generasjoner. 

OBS: Nedre aldersgrense 4 år! 

 

Nes bo- og aktivitetssenter mandag 5. november 

http://www.facebook.com/share.php?u=%3curl%3e


 

 

Teatersalen Brumunddal 8. og 9. desember 

 



 

 

               

 

 

 

 Moskva balalaika quartet 

 

mandag 17. desember  kl. 11.00 på Ringsaker bo -  kl. 12.15 på Nes bo--                                                          

 



 

 

 

 

 

 

 
 


