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Innledning
Hei og velkommen til et nytt år og nye muligheter for
Den kulturelle spaserstokken!

Man har ofte mange forestillinger om hvordan det er å bli eldre, og
eventuelt å bo på sykehjem eller i en omsorgsbolig. Og det er nok
ikke alltid like enkelt å skulle flytte fra sitt hjem og kjente omgivelser
til en institusjon. Derfor er det viktig at man klarer å fylle hverdagen
også her med innhold og givende aktiviteter. Nå får straks alle våre
sykehjem i Tromsø kommune ansatte som har særlig ansvar for
aktiviteter og kulturinnhold til glede for både beboere, pårørende og
ansatte. Den kulturelle spaserstokken er glad for å kunne samarbeid
med alle våre institusjoner, dagsenter og omsorgsboliger for å kunne
gi kvalitetsmessige gode og helsebringende konserter, skrivekurs,
foredrag og andre arrangement til våre eldre. All forskning viser at
kultur bidrar til å gi eldre et meningsfylt og godt liv, og det er vi glade
og stolte over å kunne bidra til.
DKSS fortsetter programmet med konsertturnéen hver måned—disse
annonseres i kommunens annonse i dagspressen, i tillegg til at
informasjon legges ut på våre Facebooksider.
Vi har også samarbeid med flere institusjoner, som Aurora kino
Fokus, Perspektivet Museum og Nordnorsk kunstmuseum - de har
flotte utstillinger som dere gjerne må komme og så, også utenom de
dagene vi har omvisninger der!
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For deg som vil bli opplyst har både Senioruniversitetet og
Lørdagsuniversitetet flotte forelesningsrekker denne våren og
programmene til disse finner du her.

Følg oss gjerne på Facebook, og få oppdatert informasjon der.

Den kulturelle spaserstokken har fått ny leder, og Karoline Amb
overtar nå stafettpinnen. Avtroppende leder, Nina Mathisen, vil med
dette få takke alle for samarbeidet—alle sykehjem, dagsenter, omsorgs-boliger, ansatte, artister, museer, frivillige organisasjoner og
andre som har stått på for at DKSS skal nå ut til alle eldre i Tromsø
kommune. Det er en viktig og givende jobb—lykke til videre, alle!

Den kulturelle spaserstokken
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Schlager & Kanari

TURNEPLAN:
Onsdag 17. januar
Kl. 11.30: Laureng
Kl. 17.30: Brensholmen, Havtun

Fredag 19. januar
Kl. 12.00: Ramfjord Dagsenter
Kl. 17.00: UNN Åsgård

Torsdag 18. januar
Kl. 11.30: Torsdagstreffet i
Tromsøysund menighetshus,
Tromsdalen
Kl. 17.30: Kvaløysletta sykehjem
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Eli Odland og Ingvild Storhaug
Velkommen til konsert med «Schlager & Kanari»!

Duoen består av slagverker Eli M. Odland og sanger Bobbi (Ingvild
Storhaug), presenterer nydelig musikk fra 20-tallet til 60-tallet.
De to musikerne har en felles lidenskap for popmusikk fra de gode
gamle dager, med helter som bl.a. Nora Brockstedt, Arne Bendiksen,
Marlene Dietrich, Wenche Foss og Søstrene Bjørklund, og når duoen
skal ut på tur har de med seg et herlig knippe låter i bagasjen:
«Tango for to», «Rosen og sommerfuglen», «Når det kommer en båt
med bananer», for å nevne noe. Sang og vibrafon har hovedrollene i
instrumentparken, som ellers består av trekkspill, melodika,
vaskebrett, autoharpe og duppeditter.
Alt ligger til rette for musikalsk mimring, hygge og morsomheter, og
de formidlingsglade pikene tar sats og lover at det blir vakkert og
virtuost, fort og følsomt, morsomt og melankolsk, koselig og ……
kanari.
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Nordnorsk
kunstmuseum
Duo Holistique!

KONSERTOVERSIKT:
Tirsdag 30. januar
Kl. 11:30 Seminaret
Kl. 17.00 Sjursnes

Torsdag 1. februar
Kl. 11:30 Sør-Tromsøya
sykehjem
Kl. 17.00 Lakselvbukt

Onsdag 31. januar
Kl. 12.15 Kroken sykehjem
Kl. 14.30 Jadevegen
Kl. 17.00 Helsehuset

Fredag 2. februar
Kl. 12:00 Mellomvegen 100
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Duo Holistique!

Velkommen til konsert med Duo Holistique!
Vi, Tore-Morten Andreassen Figenschow og Emil Bekkevold,
presenterer våre favoritter fra gullalderen innen populærmusikk
1950-60-tallet. Vi spiller amerikanske slagere av Jim Reeves og
Elvis Presley samt norske favoritter som Ivar Simastuen og Ivar
medaas med flere.
Vel møtt til en hyggelig musikalsk mimrestund med sang og
gitar/banjo!

Tore-Morten Andreassen Figenschow er gitarist, komponist,
instrumental- og teoripedagog, og dosent i elgitar ved
musikkonservatoriet på Universitetet i Tromsø.
Emil Bekkevold er en norsk gitarist, komponist, banjoist, produsent og lydtekniker. Han er utdannet ved Musikkonservatoriet i
Tromsø, Universitetet i Tromsø, Toneheim og Musikk Instrument Akademiet (MIA) i Sarpsborg.

Gratis inngang—åpent for alle—velkommen!
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Sangskatten

GJENNOMFØRING:
Velkommen på sangkonsert!

Fredag 16. mars klokka 13:00—for sykehjem og dagsenter
Lørdag 17. mars klokka 12.30—til denne konserten må man
kjøpe billett som vanlig, enten på Kulturhuset eller via NOSOs
hjemmesider.
Avholdes på Kulturhuset.
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Nordnorsk opera og symfoniorkester

Synger dere fortsatt de gamle barnesangene? Kan unger i dag de
samme sangene som deres besteforeldre lærte da de var barn?
Sangglede er universelt og NOSO har latt seg begeistre, og
inviterer til allsangkonsert. Kom og syng Alle fugler, Blåmann
bukken min, Vi har en grevling i taket og mange flere, sprekt
arrangert, akkompagnert av et sprudlende orkester og med et
topptrent barnekor i front.
Ingen er for små og ingen er for gamle til å ha glede av
SANGSKATTEN.
Dette er konserten som sender deg syngende hjem, der du
straks leter fram den gamle sangboka og planlegger familiekor.
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Kvenfolkets dag

Turneplan
Trygve og Anne Margaret spiller i Tromsø i perioden
19.-21. mars.
Følg med i kommunens annonser og på våre Facebooksider for
tidspunkter.
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Trygve Beddari

Musikerparet Trygve Beddari og Anne Margaret Nilsen har samlet sanger fra Ruija. Ruija er navnet finnene brukte om NordNorge og betyr området der nordlyset flammer.
Musikktradisjonen herfra spenner over alt fra urgammel
runosangtradisjon, via eldre finske folkesanger, læstadianske
sanger, sanger laget av kvener i Norge til finske slagere.

Velkommen til en konsert med musikk fra hele Nordkalotten!
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Omvisning på Nordnorsk kunstmuseum

Omvisning på Nordnorsk kunstmuseum
TORSDAG 12. APRIL KL. 12:00
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Omvisning på Nordnorsk kunstmuseum
Velkommen til omvisning på Nordnorsk kunstmuseum!
Høsten 2017 kom samlingsutstillingen tilbake, større enn
noensinne!
Nordnorsk Kunstmuseums samling inviterer til refleksjon og
ulike perspektiver på nord. Hva er nord, hva har det vært og hva
vil det være i fremtiden?
Kunstsamlingen til Nordnorsk kunstmuseum blir nå presentert i
hele andre og tredje etasje, og museet har også fått en hvor de
skifter utstilling med jevne mellomrom. Vi kommer også til å få
omvisning i rommet hvor kunstner Britta Marakatt-Labba blir
presentert.
Velkommen til museet på Prostneset, og omvisning i utstillingen
med museumslektor Kristin Løvås.
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Perspektivet Museum

Velkommen til Perspektivet Museum, Storgata 95
(gamle Folket Hus)

Tirsdag 17. april kl. 12:00
Vi holder på til ca. kl. 14:00 dersom du ønsker å være med og
lage egne postkort
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Alan Borvos postkortsamling

Velkommen til
OMVISNING OG POSTKORTVERKSTED PÅ PERSPEKTIVET MUSEUM

Vi inviterer til omvisning i utstillingen Med blikk for det samiske.
Utstillingen bygger på franskmannen Alan Borvos imponerende
samling av flere tusen postkort med informative tekster og
skisser. Her finnes eksemplarer fra postkortets første tiår mot
slutten av 1800-tallet, lystrykk med vannbasert fargelasur påført
for hånd, motiver skapt av profesjonelle fotografer og ansette
kunstnere, så vel som amatørenes ofte fantasifulle bidrag.
Etter omvisningen inviterer vi til å lage egne postkort sammen
med grafiker André Enger Aas. Med glassplater, maling, pensler,
kartong og den grafiske teknikken monotrykk tryller vi frem
egne motiv.
Teknikken er enkel og artig å jobbe med for alle!
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Harald Bakkeby Moe og Gabriel Santander

Turneplan
Konsertene avvikles i perioden 23.-27. april.
Følg med i kommunens annonser og på våre Facebooksider for
tidspunkter.
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Harald Bakkeby Moe og Gabriel Santander

"Vi har sola og snart e det sommer"

Velkommen til en vårkonsert med viser av bl.a. Halvdan
Sivertsen og Olle Adolphson m.fl.
Kanskje sniker det seg inn en og annen sommersang nå som
sommeren nærmer seg med stormskritt!
Med sanger Harald Bakkeby Moe og gitarist Gabriel Santander.
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Fotefar

Fotograf Trym Ivar Bergsmo

Turneplan
Fotefar skal ha to konserter på tirsdag 24. april.
Følg med i kommunens annonser og på våre Facebooksider for
tidspunkter.
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Fotefar

Velkommen til konsert med Fotefar & Julie Alapnes!
Landsdelsmusikergruppa Fotefar opplever suksess med musikkarven etter Edvard Ruud!
Fotefar & Julie Alapnes har gjennom albumet ”Flygande Kråka
får alltid nåkka” utforsket og arrangert en del av
repertoaret etter folkeminne- og folkemusikksamler Edvard
Ruud (1907 - 2001) fra Elgsnes utenfor Harstad. Gjennom et
langt liv og gjennom hans virke som statsstipendiat besørget
Ruud opptak og lagring av flere hundre nordnorske folkesanger
gjennom NRK og hos Tromsø Museum.
Musikerne ser på albumet og konserten som et helhetlig verk
der låtene er hentet fra Edvard Ruuds repertoar. Lytteren
inviteres inn i en surrealistisk verden, der skildringer av nordnorsk galskap, vakre melodier og tragikomiske tekster går hånd i
hånd. Kulturskatten etter Edvard Ruud lever.
Medvirkende:
Lena Jinnegren (tangenter, gitar, sang)
Ragnhild Furebotten (fele, sang)
Bendik Lund Haanshus (gitarer, sang)
Julie Alapnes (fele, sang)
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I musikkens favntak

TURNÉPLAN
Alfhild Gruvstad spiller i perioden 2. og 3. mai, men kan
også komme til ditt sykehjem eller dagsenter 8. eller 9.
mai.
Tidspunkter annonsers i kommunens annonse i avisa
Nordlys og på vår Facebookside.
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Alfhild Gruvstad

Velkommen til en vakker musikkstund!
Fløytist og musikkterapeut Alfhild Gruvstad viser vei til gode
øyeblikk hvor du som tilhører får kjenne på pulsen og pustens
gode flyt i musikken. Hun bruker kjente og kjære sanger, klassisk
musikk, dikt og bevegelse i forestillingen. I bagasjen har hun
usynlige «gjester» - et vakkert komp av både orgel, piano, cello
og andre medmusikanter som deltar via lydanlegg. Det blir
anledning til å «mimre» litt ved å delta på allsang og med noen
dansetrinn for de som ikke drømmer seg bort – i musikkens
favntak.
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Kulturskolelærernes utøveruke

Lærerne har sine utøverdager 15.—19. juni.
Følg med i kommunens annonser og på DKSS sine Facebooksider for nærmere detaljer.
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Kulturskolelærernes utøveruke

Når sommeren nærmer seg er det lærerne på Kulturskolen som
skal få lov til å ønsker den velkommen med lystige konserter for
Den kulturelle spaserstokken.
De har forenet mange av sine musikalske krefter fra skolen i
Krognessvegen, og satt sammen et band som er på turné rundt
om på kommunens sykehjem og dagsenter.
Dette er en fast tradisjon som blir like hjertelig godt mottatt
hvert år—med en blanding av gamle slagere, viser nytt og
gammelt på tapetet.

Velkommen skal dere være!

25

Skrivekurs

Fotograf: Ingun A. Mæhlum

Program:

Omsorgstjenesten Jadevegen skal gjennomføre skrivekurs
sammen med Rulleramp denne våren. Tidspunkt avtales direkte
mellom kursholder og Jadevegen.
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Rulleramp

Med utgangspunkt i beboernes historier og fortellinger setter
Rebekka seg ned sammen med ansatte og skriver. Her forsøkes
de sammen å skrive ned fritt etter et gitt tematikk. Prosjektet
bringer beboerne tilbake til sine tidligere livsopplevelser, slik
som barndom, ungdomstiden, kanskje krigen, møter med
konger og dronninger, eller første kjæresten.
Det som skrives kan være på rim, en dikt, kanskje en
selvopplevd hendelse eller en sang som dukker opp.
Kanskje er det et eventyr som blir til der og da.

Skrivestundene avsluttes med høytopplesning med noe attåt.
Tekstene samles i et hefte som er gode å ha for beboere,
ansatte og ikke minst pårørende, venner og familie.

Rebekka Brox Liabø
Jobber med teaterfaglig tekstutvikling og dramaturg. Bosatt i
Tromsø og driver til daglig skriveverkstedet Rulleramp.
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Gatelangs med fotograf Knut Stokmo

Foto: Knut Stokmo / Perspektivet Museum

Program:
Dersom ditt sykehjem/dagsenter vil ha besøk av PEM i løpet av
våren 2018 så gi lyd til DKSS.
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Fotoforedrag
Den kulturelle spaserstokken og Perspektivet Museum kan
komme til dere med et foredrag med bilder fra utstillingen
Gatelangs med fotograf Knut Stokmo.

De fleste Tromsøværinger vil nok forbinde navnet Knut Stokmo
med Knut og kona Kirstens mangeårige fotografiske virksomhet
i bedriften Stokmo Foto A/S, etablert i 1968. Utstillingen
Gatelangs viser imidlertid Knut Stokmos arbeider i hans helt
unge år, en periode der han sto fritt i valg av motiver,
komposisjon og teknikk.
Motivene er tatt i perioden 1960- 67, en tid da Knut Stokmo
deltok i konkurranser og utstillinger i inn- og utland. Hans navn
ble raskt en gjenganger i fotomagasiner over hele Norden. Den
unge gutten fra Tromsdalen høstet mange priser og gjorde
kometkarriere med sine realistiske typeskildringer, naturbilder,
portretter og eksperimentelle motiver.
Sammen med formidler André Enger Aas går vi gjennom
Tromsøs gater og ser på dagligdags ting som brøyting og unger
som leker til minneverdige hendelser som åpningen av
fly-plassen til Tromsøbrua som bygges. Mange minner og
historier som kommer frem!
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Skatten på Elverhøy

Program:
Dersom en liten gruppe eldre ønsker å være med på dette
keramikkverksted, så gi beskjed. Gjelder også sykehjem /
omsorgsboliger eller dagsenter.
Vil antagelig finne sted i mai måned, ta kontakt med
koordinator Karoline Amb for nærmere detaljer eller følg med
på våre Facebook-sider.
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Keramikk med Marit Landsend
Vi ønsker å samle en liten gruppe elever og en liten gruppe
eldre til et spennende møte med kunst, kunsthistorie og musikk
i Elverhøy kirke.

Dagen starter på gravlunden, hvor vi får se Marit Landsends
minnested, og høre hennes tanker om stedet og ideen bak
verket.
Resten av dagen tilbringer vi i kirkerommet, først med
omvisning i den spennende middelalderkunsten v/ sogneprest
Kari Nedgård.
Så setter vi oss ned og lager hver vår lille skulptur i leire, gjerne
etter inspirasjon fra noe av det vi har sett iløpet av dagen.
Vakre keramiske farger står til disposisjon, og det blir mulighet
til å male skulpturene. Disse blir brent , og alle får sin skulptur
til odel og eie.
Lærer og instruktør denne dagen er
keramiker Marit Landsend, som til
vanlig holder til på Kysten, Troms
fylkeskultursenter.

Det er ingen krav til forkunnskap!
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SENIORKINO— Aurora kino Fokus
Tirsdager kl. 12:00 legger vi til rette for hyggelige filmopplevelser på Aurora kino Fokus for vårt voksne publikum.
Hva er seniorkino?
Etter flere tiår med kinodrift, har vi erfart at deler av vårt
voksne publikum synes volumet til tider er for høyt. På Seniorkino viser vi en av våre kvalitetsfilmer som også går i vårt
vanlige program, men vi senker lyden litt i salen. Lyden er
tilpasset slik at man ikke mister noe dialog.
Hvem passer seniorkino for?
Seniorkino passer for deg om du liker moderat volum, se film
med publikum i din egen aldersgruppe, enkeltpersoner eller
grupper som kunne tenke seg en god film. Om du har et filmønske fra vårt visningsprogram til seniorkino, kan du sende en
e-post til programsjef, david@aurorakino.no, eller gi beskjed
der du kjøper billetten. Vi er åpne for tilbakemeldinger og
håper at filmene vil falle i smak.
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SENIORKINO— Aurora kino Fokus

Sted: Aurora kino Fokus, Grønnegata, Tromsø
Tid: Hver tirsdag
Klokkeslett: Kl. 12.00
Pris: Honnørbilletter
For videre program, se kinoens nettsider og annonser i
dagspressen.
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SENIORKINO— Aurora kino Fokus
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SENIORKINO— Aurora kino Fokus
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Nordnorsk opera–
Lunsjkonserter
og symfoniorkester
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Nordnorsk opera
Lunsjkonserter
og symfoniorkester
Musikk som passer fordøyelsen!
Visste du - hver fredag i vårsesongen spiller vi gratis lunsjkonsert på
Kulturhuset! Hvorfor ikke starte helga på lunsjkonsert sammen med
musikere fra vårt orkester, studenter og lærere fra
musikkonservatoriet eller artister som gjester kulturhuset?
Unn deg en hyggelig pause med flott musikk, ta med barn, barnebarn, venner, venners venner, og møt opp med eller uten matpakke.
Det er lov å ta med medbragt lunsj, men kaffe, kaker og enkle
rundstykker fås også kjøpt i kafeen.

Velkommen!
Konsertprogrammet er som oftest en overraskelse - vi spiller alt fra
soloverk til kvartetter eller verk for større ensemble.

Fredager kl. 12:00
Kulturhuset, Foajeen
Fri entré

For fullstendig oversikt over spilledatoer se www.noso.no
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Verdensteatret kino

Verdensteatret er Nord-Europas eldste kino som fortsatt er i
drift. Verdensteatret drives av Tromsø Internasjonale Filmfestival, og er et eget levende filmkulturhus, med daglige filmvisninger og en hyggelig kafé.
Billetter på Verdensteatret Kino koster 100,Filmmatiné hver mandag, tirsdag og fredag.
Hver mandag, tirsdag og fredag kl. 13.00 vises film og alle som
ønsker å starte uken eller avslutte uken på verdens beste måte
– i kinosalen, er hjertelige velkomne!
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Verdensteatret kino—Matinévisninger

Sted: Verdensteatret kino
Tid: Hver mandag, tirsdag og fredag
Klokkeslett: Kl. 13.00
Se www.verdensteatret.no for fullstendig program,
eller følg med på deres annonsering i lokalavisene.

Program:
Fredag 2. februar og tirsdag 6. februar kl. 13.00: C'est La Vie!
Komedie, som er en hyllest til livet, kjærligheten og alt kaoset som
følger med. Vi følger de som jobber bak kulissene på et slott som
mange velger å gifte seg på—en stor dag for alle, men en vanlig dag på
jobb for våre hovedpersoner.
Regi: Olivier Nakache & Eric Toledano Lengde: 1t 55m, Land: Frankrike

39

Verdensteatret kino

Mandag 5. februar kl. 13.00: Savnet
Zhenja og Boris går gjennom en vond og bitter skilsmisse. Begge er allerede i gang med sine nye liv, med nye partnere. De vil ha en helt frisk
start, og i denne prosessen blir deres 12 år gamle sønn taperen. Han blir
på hjerteskjærende vis ignorert, og en dag bare forsvinner han. Zhenja og
Boris blir nødt til å samarbeide for å finne sønnen.
Regi: Andrej Zvjagintsev Lengde: 2t 7m, Land: Russland

Mandag 12., tirsdag 13. og mandag 19. februar. Kl. 13.00:
Per Fugelli—siste resept
Samfunnet var hans pasient, hele landet hans skrivebord, og mediene
hans konsultasjonsrom. Som vår kollektive fastlege har han snakket i
store, vakre bokstaver, og gjerne i krigstyper, om helsa vår.
Samfunnsdebattanten og sosialmedisineren Per Fugelli ble det siste halvannet året fulgt tett av filmskaper Erik Poppe og resultatet er et meget
personlig, tankevekkende og humoristisk portrett.
Regi: Erik Poppe Lengde: 1t 50m, Land: Norge
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Verdensteatret kino—Matinévisninger

Fredag 16. og tirsdag 20. februar kl. 13.00: Call me by your name
En ung gutt som bor sammen med familien sin i Nord-Italia, opplever at
sterke følelser vekkes til live når en kjekk student fra USA leier et rom hos
dem. I løpet av en varm, døsig sommer i 1983 full av musikk, mat og romantikk, nærmer de seg hverandre og deler opplevelser som vil forandre
dem for alltid. Årets vakreste filmopplevelse.
Regi: Luca Guadagnino Lengde: 2t 12m, Land: USA / Italia
Fredag 23. februar kl. 13.00: Parkert
Per «Parker» Andreassen hadde alle muligheter til å gjøre hva han ville
med livet sitt. Etter å ha eksperimentert med harde narkotiske stoffer i
ungdomstiden ble han gradvis en av Nord-Norges mest beryktede
personligheter. Han var kjent for sin dårlige oppførsel i ruspåvirket
tilstand og kriminell aktivitet, en karriere som varte i nesten 40 år.
Parkert er et portrett av ham og hans siste leveår, hvor vi går bak hans velkjente karakter og utforsker mennesket bak.
Regi: Fredrik Mortensen Lengde: 1t 5m, Land: Norge
Mandag 26. og tirsdag 27. februar. kl. 13.00: The Florida Project
Seks år gamle Moonee og hennes mor bor på et budsjettmotell utenfor
Disney World i Florida. Selv om de er lutfattige og har nok av bekymringer
er sommerferien til Moonee og vennene hennes fylt med barnslig undring,
muligheter og en følelse av eventyr, selv om de voksne sliter med
vanskelige tider.
Regi: Sean Baker Lengde: 1t 55m, Land: USA
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Mandagstreff—Røde Kors Tromsø
Velkommen til Mandagstreff på Røde Kors– huset i Tromsø
Mandagstreffet for seniorer i Tromsø
Mandagstreffet er en tradisjonsrik og sosial møteplass for
seniorer i Tromsø. Det er servering av snitter, kaffe og vafler, i
tillegg til lotteri og ulike innslag som foredrag osv.
Treffet arrangeres første mandag i måneden:

5. februar kl.11: Nordlyset i Tromsø med Per Helge Nylund fra
Tromsø Museum Universitetsmuseet
5. mars kl. 11: Hurtigruta med Oddrun Johansen
9. april kl. 11: mer info kommer senere
7. mai kl. 11: Om Cora Sandel med Marianne A. Olsen fra
Perspektivet Museum

For mer informasjon kontakt Frivilligsentralen i Tromsø Røde
Kors 954 72 045/ frivilligsentralen.tromso@redcross.no
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Tirsdagstreff—Røde Kors Tromsø
Tirsdagstreffet
Tirsdagstreffet er en ukentlig sosial møteplass for hjemmeboende eldre, som holdes på Røde Kors-huset i Tromsø. Med
god stemning rundt bordet samtales det, mens det serveres
snitter og kaffe. Videre er det en fast trimøkt og det legges opp
til andre former for aktivitet som allsang og foredrag.
Mange av deltakerne kommer seg ikke ut ved egen hjelp.
Derfor tilbys kjøretjeneste hvor alle som trenger det, får skyss
til og fra arrangementet for 130,-.
Velkommen!

Kontakt:
Ta kontakt for nærmere informasjon med kontaktperson
Tove Forsdahl 472 62 886 eller
Frivilligsentralen i Tromsø Røde Kors 954 72 045/
frivilligsentralen.tromso@redcross.no
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Røde Kors Tromsø—ANNET

I Nabogruppene kan eldre sammen lage sosiale
møteplasser, hjelpe hverandre med praktiske gjøremål og dele
erfaringer om det å møte alderdommen i eget hjem.
I Tromsø er nå første Nabogruppe i gang! 60 eldre i et
seniorborettslag har gått sammen om å bli en Nabogruppe.
De vil ta vare på hverandre, for å sikre helse og livskvalitet i eget
hjem og eget nabolag. Det åpner også for nye
muligheter som fellesutflukter og kulturarrangementer,
opplæring i dataverktøy og sosiale medier, førstehjelpskurs
med mer.
Ved hjelp av Nabogruppene blir man bedre kjent med
naboene, får et større nettverk og blir mer aktiv.
I Nabogruppene kan de hjelpe hverandre med alt fra
praktiske gjøremål som å skifte lyspærer, gå små
handleærend, hente posten, dele erfaringer om det å møte
alderdommen i eget hjem, samt lage sosiale
sammenkomster.

For mer informasjon kontakt Frivilligsentralen i
Tromsø Røde Kors 954 72 045 eller
frivilligsentralen.tromso@redcross.no
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Røde Kors Tromsø—ANNET

Røde Kors Besøksvenn
Ønsker du å være mer sosial og delta på kulturelle aktiviteter?
En besøksvenn er en frivillig du kan gjøre hyggelige ting sammen
med.
Følgetjeneste
Frivilligsentralen utvikler en ny følgetjeneste for deg som kan
trenge følge av en frivillig for å delta på kulturaktiviteter eller
andre avtaler.
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Mandagstreff — Tromsdalen menighetshus
Mandag og torsdagstreffet er et sosialt treff for eldre, som
starter med kaffe og vafler. Videre er det både loddsalg, trim og
middag.
STED: Hans Nilsens vei 41
Datoer for 2018, alle dager kl. 11:00–15:00
Mandag 8. januar
Mandag 22. januar
Mandag 5. februar
Mandag 19. februar
Mandag 5. mars
Mandag 19. mars
Mandag 2. april
Mandag 16. april
Mandag 14. mai
Mandag 28. mai

Alle er hjertelige velkommen,
både på mandags– og torsdagstreffet!
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Torsdagstreff — Tromsdalen menighetshus

Torsdag 18. januar—inkl. konsert Schalger og Kanari
Torsdag 1. februar
Torsdag 15. februar
Torsdag 1. mars
Torsdag 15. mars
Torsdag 29. mars
Torsdag 12. april
Torsdag 26. april
Torsdag 10. mai
Torsdag 24. mai
Torsdag 7. juni
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Senioruniversitetet

Senioruniversitetet er et tilbud til deg som er vitebegjærlig, og
som vil lære mer i et sosialt og utviklet fellesskap.
Forelesningene blir holdt i kaféen på Polaria i Hjalmar
Johansensgt. 12 på onsdagene mellom kl. 11:00 og 13:00.
I samsvar med oppsatt program blir det forelesning over ett
emne, og etter forelesningen blir det anledning til
kommentarer og spørsmål fra tilhørerne.
Program våren 2018:
Onsdag 4. januar:
«Vett og uvett» Nordnorsk klassiker i moderne utgave
- uten skrivefeil!
v/professor Nils Magne Knutsen, UiT.
Onsdag 11. januar
«Brent jord». Heltene, ofrene og de skyldige.
v/forfatter og journalist Asbjørn Jaklin, Tromsø

Onsdag 25. januar:
Mine liv som «mann». Kan en kvinne være fylkes-«mann»,
syssel-«mann» og politimester på ordentlig?
v/tidl.fylkesmann Ann-Kristin Olsen, Kristiansand
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Senioruniversitetet— vår 2018
Onsdag 1. februar:
Nessekonger i nord. Sosialt sikkerhetsnett eller utbytting av
småkårsfolk?
v/professor Narve Fulsås, UiT.

Onsdag 8. februar:
Tromsø-geologien. Fra sammenhengende isbre-dekke til
fjellmassiver, morenerygger, granitt, kvikkleire og skred.
v/geolog Geoffery (Geoff) Corner, UiT.

Onsdag 15. februar:
«Det var kaldere enn vi trodde.» I Roald Amundsens fotspor
gjennom Nordvestpassasjen.
v/historiker Harald Dag Jølle, NPI.
Onsdag 22. februar:
Bruk og kast med god samvittighet! Bakterier fra havet blir
engangsbestikk.
v/forsker Hilde Hansen, Inst. for kjemi, UiT.
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Senioruniversitetet— vår 2018
Onsdag 1. mars:
Tromsødialekten i spill! Er ho-kjønnet på vei ut?
v/ professor Marit Westergaard, UiT

Onsdag 8. mars
Legen Hans Eng. Lege for Quisling. Etter krigen forvist til å
være lege i Kvænangen, som ble omtalt som «et nødlidende
distrikt» . Hvem var han?
v/journalist og forfatter Brita Garden, Oslo
Onsdag 15. mars
Hva vi ikke vet om krigen i Nord-Norge.
Stort forskningsprosjekt ved UIT.
v/professor Hallvard Tjelmeland, UiT.
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Senioruniversitetet— vår 2018

Onsdag 22. mars:
Martin Luther. Mellom Gud og Djevel.
v/religionsviter Hege Widnes, UiT.

Onsdag 29. mars:
Sjøfuglene våre. Går det bra med dem? Hva forskerne så på Hornøya
sommeren 2016.
v/professor/ornitolog, Rob Barrett, UiT.
Onsdag 5. april:
Historia om Tromsø Telemetristasjon (Ksat) Fra lokal
forskning til global aktør.
v/avd.dir Jan Petter Pedersen, Tromsø.
Onsdag 19. april:
Brexit!- Storbritannia valgte å gå ut av EU. Hva kan de velge nå og hva
kan skjer med EU?
v/professor Knut Mikalsen, UiT.
Onsdag 26. april:
Hulebjørnen fra Kvaløya. Hvordan havnet en 339 000 gammel
hulebjørn på Kvaløya?
v/paleontolog Elsebeth Thomsen, Tromsø Museum, UiT.
Onsdag 3. mai:
Tromsøpalmen. Den innvandrende, invaderende palmen. Elsket
og hatet, men et sikkert og kjært vårtegn.
v/bildekunstner Kristin Tårnes, Tromsø.
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Lørdagsuniversitetet— vår 2018

Velkommen til Lørdagsuniversitetet!
Lørdagsuniversitetet er et åpent populærvitenskapelig
tilbud bestående av foredrag fra forskere ved UiT, og har
som mål å kombinere det nyttige med det behagelige.

Vårens tema er Drivkraft i Nord
Tid: Hver lørdag kl. 13:00

Gratis inngang og åpnet for alle!
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Lørdagsuniversitetet— vår 2018
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Keramikkverksted VOKSNE

Påmelding:
kunstskolen@tromso.kommune.no
TLF: 77791620 / 40036026
Tid veiledning: torsdager kl. 10-12 eller kl. 18-20
Pris per måned: kr 900 eks. materiale
Lærer/verksmester: Marit Ellisiv Landsend
Vi ønsker å treffe nye deltagere før påmelding / søknad.
Derfor ber vi deg om å ta kontakt med avdelingen før du
melder deg på.
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Keramikkverksted VOKSNE
Dette er et heltidstilbud, som går hele året, hvor deltakere får
egen nøkkel til verkstedet, og har tilgang til verkstedet hele
tiden.
Nye deltakere får innledende og igangsettende veiledning.
Deltaker dekker selv sitt produksjons materiale, (leire, glasur
m.m.).
Det er tre måneder bindingstid på denne ordningen for nye
deltakere.
Felles veiledning skjer to timer pr uke.
Velkommen til et trivelig verksted med høy sosial faktor,
og godt faglig nivå.
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Heracleum Pensjonistkor

Heracleumkoret og avtroppende dirigent Kjellaug Kornstad

SYNG deg GLAD - SYNG med OSS
Heracleum pensjonistkor, «Heracleumkoret» er et damekor og ble
stiftet i 1987. Vi synger for å glede oss selv og andre. Det er fint å synge
en formiddag i uka og ta en prat i kafeen etterpå. Lyst til å bli med?
Du behøver ikke være notekyndig. Vi har ingen opptaksprøve.
Pensjonister er ofte færandes folk og det er lov til å være med i i koret
selv om du noen ganger må være borte fra øvingen.
Enten du har sunget før eller ei – du er hjertelig velkommen!
Dirigenten vår Øystein Blostad er utdannet pianist fra jazzlinja ved
Musikkkonservatoriet i Trondheim. Han har lang og variert musikalsk
praksis.
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Heracleum Pensjonistkor
Program vårsemesteret
Korøvinger hver torsdag kl 11:00 (oppvarming fra 10:45) – 12:30
Sted: Heracleum , grupperom Polarlys
Vårsemesteret start: 18. januar - avslutting 4. mai 2018
Planlagte opptredener:
Onsdag 21.mars kl 11:30: Laureng dagsenter: Korkonsert og allsang
Torsdag 26. april kl. 11:45: Seminaret, Cafe Almehagen.
Korkonsert og allsangkafe: flott korsang med piano
ved Øystein Bolstad og Karl Erik Johnsen leder all
sangen med trekkspill. Dette blir en livlig formiddag.
Vi håper mange finner veien til Seminaret!
Fredag 4. mai, kl. 11:45: Heracleum, kafeen, korkonsert

Konsertene er gratis og åpne for alle
Ved opptreden ved sykehjem og eldresentra tar koret ikke honorar.
Etter henvendelse kan vi ta andre oppdrag, og vurderer da honorar i
hvert enkelt tilfelle.
Kontakt: kor.heracleum@gmail.com eller
Astrid Sandaa, tlf. 480 01 094
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Andakter

Den norske kirke holder ukentlige andakter på byens mange sykehjem
med prest eller diakon. På mange av disse andaktene er det også med
kirkemusiker. Kjente tekster blir lest, kjente og kjære salmer og sanger
blir spilt og sunget.
Nærmere informasjon om tid og sted vil finnes i annonser på
kultursidene i avisene iTromsø og Nordlys hver fredag.
I tillegg til disse som løper gjennom hele våre arrangeres også
Eldres kirkedag
I juni arrangeres Eldres kirkedag i Domkirken, en hverdagsgudstjeneste
med lav terskel.
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Andakter
Laureng
Ukentlig andakt ved Domkirken fredag kl. 12 – nattverd den siste
fredag i måneden.
Heracleum
Månedlig andakt ved Domkirken
Seminaret
Månedlig andakt ved Domkirken
Sør-Tromsøya sykehjem
Ukentlig andakt ved Elverhøy torsdag kl. 12. Månedlig nattverd.

Kroken sykehjem
Ukentlig andakt ved Kroken torsdag kl 12.30.
Lysmesse med nattverd månedlig.
Enkelte torsdager dessuten på Dalheim og Solstrand kl. 12.
Kvaløysletta sykehjem
Ukentlig andakt ved Kvaløy/Sandnessund/Hillesøy torsdag kl. 11.
Mortensnes omsorgssenter
Andakt hver torsdag kl. 11.30.
Tromsøysund (korttidsavdeling)
Andakt hver onsdag kl. 11.30.
Havtun, Brensholmen
Andakt enkelte torsdager kl. 11. 59

Nordlysfestivalen

Come Shine

Nordlysfestivalen har siden sin oppstart i 1988 utviklet seg fra en
liten klassisk musikkfestival, til en stor 11-dagers musikkfest i
Tromsø, og presenterer i dag en stor bredde av musikalske
uttrykk. Fra verdensstjerner til lokale talenter, fra etablerte artister
til kommende stjerner, alle finner du på våre scener.

I 2018 avvikles festivalen mellom 25. januar og 4. februar
Se www.nordlysfestivalen.no for fullstendig program eller hent
programhefter på kinoen eller på Kulturhuset.
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Nordlysfestivalen
Utvalg fra årets program:
Come Shine med Forsvarets Musikkorps Nord-Norge
Kulturhuset, Hovedscenen
Mandag 29. januar klokken 20.00
Ordinær: 395,- Student: 295,Det tradisjonsrike jazzbandet Come Shine slår seg sammen med
Forsvarets Musikkorps Nord-Norge under Nordlysfestivalen
2018. Dette kommer til å bli en kveld du sent vil glemme!
Trio Mediæval
Verdensteatret
Onsdag 31. januar
Ordinær: 295,- Student 245,Vokalensemblet Trio Mediæval ble etablert i Oslo i 1997. Dette
blir en vakker konsert av det sjeldne slaget!
Ballet Hispanico: Carmen Maquia
Kulturhuset, Hovedscenen
Lørdag 3. kl. 19 og 4. februar kl. 17
Ordinær: 995,- Student: 795,Det verdensledende dansekompaniet Ballet Hispanico kommer
til Tromsø for å fremføre Carmen av Georg Bizet. Dette blir en
intens og heftig danseopplevelse du sent vil glemme.
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Viseklubben Spelt
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Viseklubben Spelt
Spelt er en arrangørklubb med fokus på viser, og arrangerer en
til to konserter pr måned. Vi har også åpen scene og allsang på
alle konserter.
Her er vårens program:
13. januar kl. 21: Jan Eggum i Tromsø, på Vertshuset Skarven
11. februar kl. 20: Niko Valkeapää og Georg Buljo på Vertshuset
Skarven
10. mars kl. 20: Karoline Amb // Kvinnedagen på Vertshuset
Skarven
16. mars kl. 20:30: Trygve Beddari og Anne M Nilsen feirer
Kvenfolket på Hålogaland Teater
22. april kl. 20: Dagfinn Nordbø og Det Norske Poesi- og Satireorkesteret på Vertshuset Skarven
6. mai kl. 20: Heidi Solheim trio på Vertshuset Skarven
3. juni kl. 20: Moddi på Vertshuset Skarven
Se også viseklubbenspelt.no for mer informasjon.
Billetter kan kjøpes i forkant på nett: www.hoopla.no eller i døra
før konsertstart.
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Troms musikkråd

Om Troms musikkråd
Troms musikkråd (TMR) er fylkesledd av paraplyorganisasjonen Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens
studieforbund (MSF). TMR ble stiftet i 1979, og er en åpen,
inkluderende og partipolitisk nøytral organisasjon.
Vi er et servicekontor for musikklivet og vi arrangerer kurs,
gjennomfører en rekke prosjekter og aktiviteter, og
samarbeider med offentlige myndigheter.
Vi representerer 33 musikkorganisasjoner med 10 regionale
kretsledd og har 10 lokale musikkråd i Troms.
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Troms musikkråd

En rekke kurs arrangeres i løpet av våren 2018:
Gitarkurs trinn I og II for voksne, oppstart 13. og 15. februar
Munnspillkurs trinn I helgen 14.-15. april
Trekkspillkurs for nybegynnere, oppstart 22. februar
Sangkurset «Jeg-kan-ikke-synge-koret» vår 2018

Mer info på www.musikk.no/troms/kurs
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Filosofiske samtaler

En filosofisk samtale er en pluralog, dvs. en samtale hvor innholdet i
samtalen skapes av de som er tilstede.
Samtalen begynner med en kort innledning om tematikken. Denne
gjøres av en person med spesiell interesse eller kunnskap om
spørsmålet som skal tas opp til samtale.
Men det finnes ingen eksperter eller faglige autoriteter i en
filosofisk samtale. Bare interesserte mennesker som er opptatt av å
diskutere viktig spørsmål i fellesskap.
Det koster ingen ting å delta og alle er velkommen.
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Filosofiske samtaler

Vi setter i gang nye samtaler annenhver lørdag på Skarven.
Klokkeslett: kl. 11:15 – 13:00
Vel møtt til vårens samtaler!
Dato - Tittel/tema
3. februar - Film og filosofi
17. februar - Suverenitet/autonomitet og Catalonia
3. mars - Hva er arbeid?
17. mars - Hva er det kvænske?
14. april - Økologi som livsstil?
28. april - Hva er arbeid 2.0?
12. mai - Nytt samfunn, ny omsorg?
Foreløpig program - NB Endringer vil forekomme!
For oppdatert info om samtalene kan en melde seg på nyhetsbrevet på https://filosofiskesamtaler.blogspot.no eller følge
med på vår facebookside https://www.facebook.com/
filosofiskesamtaler/
Vi kan kontaktes via filosofiskesamtaler@gmail.com
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Storbandet 60+

Storbandet 60+ er et orkester på rundt 20 musikere.
Bandet ble stiftet i 2006, men de fleste av musikerne har vært
med i tidligere versjoner av storband, både i Tromsø og andre
steder.
Bandet spiller tradisjonell storbandmusikk og det er musikk
som veldig mange voksne/eldre kjenner igjen selv om de ikke
kjenner alle låtene. Mye av musikken vi spiller er god
dansemusikk !
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Storbandet 60+
Konsert: Days of Wine and Roses
Fredag 9. mars kl. 19.00
Lillescenen i KulturHuset
Billetter tilgjengelig gjennom Aurora Billett til kr. 250,Storbandet 60 + og vokalist Britt-Eva Løkkemo ønsker
velkommen til en kveld i storbandjazzens navn!
I jazzen, som i livet generelt, kan ikke livet sies å være en dans
på roser, i hvert fall ikke bare. Jazzhistorien er full av tragedier
og overraskende livsendringer. Men også suksesser. Og av dette
skapes det myter og historier og et utall legender.
Storbandet 60 + har medlemmer som har fulgt jazzens historie
gjennom snart et par mannsaldre. Og selv i vår perifere del av
jazzverden har livet bydd på gleder og utfordringer.
Til denne konserten har Storbandet 60 + valgt å samarbeide
med Tromsøs egen soul- og bluesdronning Britt Eva Løkkemo,
som fremføre noe av musikken vokalistlegenden Betty Carter
har gjort kjent. Og storbandet har utfordret vår pianist Kurt
Samuelsen til å lage nye arrangementer til et utvalg av Carters
låter.
Jan-Ditlev Hansen binder sammen konserten.
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Seniornett
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Kontaktinformasjon Den kulturelle spaserstokken:
Karoline Amb
E-post: karoline.amb@tromso.kommune.no
Telefon: 93883875

Ta kontakt dersom du eller dere har innspill, tanker og idéer!
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