
Kjære tidligere fristede!

Takk til alle dere publikummere for at 2022 ble et fantastisk år i Nøtterøy Kul-
turhus. På tross av pandemiens klamme hånd, økte renter og hinsides priser 
på strøm og andre livsnødvendige ting, så har dere valgt å bruke tid og penger 
på opplevelser hos oss. Det varmer, og det gir oss enorm motivasjon for fortsatt 
å gi dere det ypperste av scenekunst fra inn- og utland.

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

LØRDAG 4. FEBRUAR: HOLD KJEFT, DET ER IBSEN!
Direkte fra utsolgt sesong på Nationaltheatret, kommer Liv Gulbrandsen til oss i  
Nøtterøy Kulturhus

TORSDAG 2. MARS: SUSANNA WALLUMRØD
Sangsyklusen Baudelaire & Piano fremføres nedstrippet med vokal og piano, og til 
Nøtterøy Kulturhus tar Susanna med seg elementer fra konsertforestillingen med 
samme navn, som først ble fremført på Henie Onstad Kunstsenter i 2020.

TORSDAG 9. MARS: KNITTING PEACE (CIRKUS CIRKØR, SVERIGE)
Wow! Jeg reiste til Frankrike i november for å sjekke denne forestillingen, og ble  
virkelig imponert. Fikk laget en ørliten miniturné i Norge i løpet av noen timer, og 
første stopp er Nøtterøy Kulturhus.

MANDAG 13. MARS: WHITE RABBIT, RED RABBIT
Ingen øvelser, ingen regissør, og et forseglet manus. Skuespiller Cato Skimten  
Storengen (Statsteatret, Rogaland teater og div filmer) kommer fullstendig uforberedt, 
og får manus i det han entrer scenen. Sammen med publikum opplever han forestil- 
lingen mens han leser. Stykket spilles samtidig på scener over hele verden (USA, Brasil, 
India, Italia, Ukraina, England m.m.), som en markering av at det er 3 år siden nesten 
alle teaterscener i verden stengte ned.

LØRDAG 25. MARS: VAARNA (NUUA, FINLAND)
Finsk fortryllende visuell magi. Fysisk teater, installasjonskunst og sjonglering, som 
sammen med flott lysdesign og sjelfull musikk skaper en hypnotisk stemning i salen.

ONSDAG 26. APRIL: NEI OG ATTER NEI (RIKSTEATRET)
Nina Lykke sparer ikke på kruttet når hun tar tidsånden på kornet, og får oss til å le 
av oss selv. Gled deg til en nådeløs satire over våre liv!

NB! Før forestillingen Hold kjeft, det er Ibsen! møtes vi for en hyggelig prat 
i Lillesalen (kl.18.15). Håper vi sees!

SJEFENS
FRISTELSE

EKSTRATILBUD
Må kjøpes samtidig med 
fristelsen!

Bestillingsfrist: 
Onsdag 1. februar. PS. Gi gjerne beskjed om du ikke ønsker pakken, så kan vi frigi de reserverte setene. 
Tlf. 33 06 77 20 / 40 80 20 01 eller e-post: kulturhuset@faerder.kommune.no

Kulturhusleder
Nøtterøy Kulturhus

13.03
WHITE RABBIT,  
RED RABBIT
MAN KL. 19.00

02.03
SUSANNA 
WALLUMRØD
TOR KL. 20.00

04.02
HOLD KJEFT, DET 
ER IBSEN!
LØR KL. 19.00

09.03
KNITTING PEACE
CIRKUS CIRKÖR
TOR KL. 19.00

25.03
VAARNA
LØR KL. 18.00

26.04
NEI OG ATTER NEI
ONS KL. 19.00

07.02
JOSHUA AND ME
(ENGLAND)
TIR KL. 19.00

100,-  
inkl. bill.avg.

21.01
THE MCCARTNEY 
SONGBOOK 
(ENGLAND) LØR KL. 19.30

290,-  
inkl. bill.avg.

03.03
RE(WRITE)! (DANMARK)
PÅ TEIE HOVEDGÅRD
FRE KL. 19.00

150-  
inkl. bill.avg.

23.03
TUULETAR
(FINLAND) 
TOR KL. 20.00

150,-  
inkl. bill.avg.


