
Det har vært så utrolig flott å se publikum komme 
tilbake i Nøtterøy Kulturhus denne våren, og igjen 
å få oppleve flotte konserter og stor scenekunst. 
Takk for at dere er med å gjøre Nøtterøy Kulturhus 
til det det er.

Høstens sesongprogram kommer i din postkasse 
onsdag 24. august, men her får du allerede nå 
informasjon om hva jeg frister med i høst.

Vi har holdt av setet/setene dine, så hvis du kjenner 
at du blir fristet av innholdet, så sees vi!

LØRDAG 17. SEPTEMBER: DIMANCHE. 
En fantastisk og innholdsrik forestilling jeg så på en festival 
i Australia i 2020 (noen få dager før pandemien startet). 
Sjarmerende, tøff, morsom, og litt sånn «hvordan gjorde de 
det?»

FREDAG 7. OKTOBER: M.I.S. – NATTEN LANG  +  KONSERT.  
En helaften med en røff, veldig fysisk og fantastisk morsom 
danseforestilling, med live musikk på scenen. Don Gnu 
tar et oppgjør med slitte ullsokker og utgåtte sandaler, og 
Mames Babegenush spiller heftige balkanrytmer både under 
forestillingen, og som egen klubbkonsert etterpå. Du kommer 
til å elske dette! 

MANDAG 10. OKTOBER: VED MÅLET (RIKSTEATRET). 
En sterk historie om en datter som lever sammen med moren 
sin. Moren klarer ikke å gi slipp på datteren, og den voksne 
jenta kommer seg ikke videre. På scenen: Anne Krigsvoll, 
Josefine Frida og Karl-Vidar Lende.

FREDAG 21. OKTOBER: NILS BECH.  
En fantastisk scenepersonlighet og artist, som virkelig har 
utfordret og rokket ved norsk scenekunst. 

50 år etter at 
homofili ble 
avkriminalisert 
i Norge, har Nils 
Bech nå presentert 
sitt prosjekt, med 
kjærlighetssanger 
mellom menn, med mannlige utøvere. Han fylte Operaen i 
Oslo tidligere i år, og nå er det vår tur.

FREDAG 4. NOVEMBER: INGRID JASMIN FEAT. MATHIAS 
EICK.  I samarbeid med OSLO WORLD presenterer vi denne 
flotte konserten, i skjæringspunktet mellom norsk folkemusikk 
og flamenco. Deilig å bringe verden til Nøtterøy Kulturhus.

TIRSDAG 8. NOVEMBER: MINISTERIET FOR UFORLØSTE 
FØLELSER. Jo Strømgren Kompani er godt kjent for mange av 
dere. Jeg så denne forestillingen på Operaen i Oslo, og var ikke 
i tvil om at den skulle til oss. Fantastisk danseforestilling med 
en stor dose humor… 

EKSTRATILBUD:
FREDAG 23. SEPTEMBER: THE TIGER LILLIES 
– ONE PENNY OPERA.
FREDAG 14. OKTOBER: RORAIMA – SIGURD HOLE M.FL.
LØRDAG 19. NOVEMBER: MOA LIGNELL.

NB! Før forestillingen DIMANCHE møtes vi for et glass i 
Lillesalen (kl.17.15).
Bestillingsfrist: onsdag 14. september. 

Håper vi sees!

Med vennlig hilsen
Einar M. Schistad

Kulturhusleder 
Nøtterøy Kulturhus

Billetter: Onsdag kl. 10.00 - 13.00 og 1 time før forestilling. 
Tlf. 33 06 77 20 - sms: 40 80 20 01 
E-post: notteroy@kulturhus.no
www.nøtterøy.kulturhus.no

NØTTERØY KULTURHUS

KJÆRE
TIDLIGERE FRISTEDE

21.10
NILS BECH
FRE KL. 20.00

07.10
M.I.S NATTEN LANG
+ KONSERT: MAMES 
BABEGENUSH
FRE KL. 19.00

17.09
DIMANCHE
LØR KL. 18.00

10.10
VED MÅLET
MAN KL. 19.00

04.11
INGRID JASMIN 
FEAT. MATHIAS EICK
FRE KL. 20.00

08.11
MINISTERIET FOR 
UFORLØSTE FØLELSER 
TIR KL. 19.00

JO STRØMGREN 
KOMPANI
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