
 

 

VÅLER KOMMUNE

– ett gir ekstra

Hele uka, så lenge vinteren tar vare på dem, kan du se den flotte snøkulpturparken 
laget av elever ved Våler ungdomsskole utenfor Kommunelokalet. 

VINTERFEST I VÅLER 2016

FREDAG 5. FEBRUAR 
Åpning av snø skulpturpark kl. 13.15
Tema tegneserier
Sted: Utenfor Kommunelokalet 

LØRDAG 6. FEBRUAR 
Ungdommens kulturmønstring åpning kl. 15.00
Utstillingen og scenefremføringen. Sceneframføring kl. 16.00
Årets utstilling vil bli stående t.o.m. torsdag 11. februar.
Gratis inngang! 
Sted: Kommunelokalet

Arkivkonsert – gamle musikalske skatter kl 19.00
Pianist Andreas Ulvo, Frode Haltli på trekkspill og kontrabasspiller 
Sigurd Hole er musikerne bak «Arkivkonserten», der gamle musikalske 
skatter fra Hedmark bringes frem i ny drakt.
Billettpris 250,-, kjøpes på www.billettservice.no, Kulturkontoret, 
Strandli handel i Tøråsen eller i døra (hvis det er billetter igjen). 
Sted: Tøråsen grendehus

SØNDAG 7. FEBRUAR 
Kyndelsmesse i Våler kirke «Lev i lyset» kl. 18.00
Den Norske Frimurerorden og St. Johanneslogen i 
samarbeid med Våler menighet.
Offer: Kirkemusikalsk arbeid
(til innkjøp av nye salmebøker til Våler kirke)

MANDAG 8. FEBRUAR 
Bibliotek og kulturskolen lager gøy for barna på 
biblioteket kl. 18.00
• Kunstutstilling av tegning, form og farge elever pluss bilder fra prosessen  
 på SMART Board. Presentert av Line Adele 
• Pianoinnslag. 
• Klippe snøkrystaller 
• Boller og brus! 
Gratis! 
Sted: Biblioteket

ONSDAG 10. FEBRUAR 
Forfatter og villmarkskokk– Kirsten Winge
Blogger og forfatter av flere koke- og matbøker. Snakker om sine bøker 
og gir tips om mat på tur, fristende, enkelt og smakfullt.
Gratis! 
Sted: Biblioteket

FREDAG 12. FEBRUAR 
Jazzaften- Norbert Susemihl Joyful Gumbo kl. 20.00
Susemihl er en ledende musiker og entertainer innen tradisjonell jazz. 
Sekstetten spiller New Orleans-jazz, swing, blues, ragtime og calypso.
Pris: 450,- inkl. tapas fra Heia, drikke kommer i tillegg.
Billetter fås kjøpt på kulturkontoret eller kontakt Per Arnesen på telefon 
62 42 40 73 eller 
per.arnesen@vaaler-he.kommune.no
Sted: Kommunelokalet

Quiz på Nabo`n kl. 19.00
Maks 6 deltakere og pris 100,- per lag. 
Premie til vinnerlaget og de setter opp vandrepokal!
Dersom noen ønsker pizza før eller etter quizen er det fint om dere  
bestiller i forkant.

LØRDAG 13. FEBRUAR  
40-50 arti`årsJubilè som Rolf Arne, Rolf Holter,  
Rolf Lie Holter og Rolf Arne Lie Holter kl. 19.00
I egotripp med noen av sine venner, Halsbandet, Anne Thobru og  
Kjell-Erik Rostille.
Billettpris kr. 200,-, forhåndssalg på kulturkontoret. Ledige billetter 
kan kjøpes i døra fra kl. 18.00. 
Dørene til forestillingen åpner kl. 18.00. 
Sted: Kommunelokalet

Alle detaljene i programmet kan du lese på www.vaaler-he.kommune.no og  
https://www.facebook.com/vaaleris eller ta kontakt med Kulturkontoret. 
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