
Teaterfredag 29. august kl. 19 
”Wergelandsveien”
Wenche Medbøe, Barthold Halle, og 
Wolfgang Plagge med forestilling om årets 

jubilant Hen-
rik Werge-
land.  Medbøe 
og Halle 
presenterte 
et utsnitt av 
sin populære 
forestilling ved 
vår vårkonsert 
6. april – nå 
viser de hele. 
Billetter :  
kr. 150/120  

Arr.: Kulturhuset Stabekk kino 

Søndagskonsert 31. august kl. 18
”Verden rundt”. 
Sybil Richardsson har vært på Kulturhuset 
Stabekk kino to ganger med sin Vera Lynn-
konsert, til stor begeistring for fullsatt sal. 
Denne gang presenterer hun sitt program 
med kjente sanger fra hele verden. Anbefales. 
Sybil Richardson sang/Bill Spade piano. 
Billetter :  kr. 130/100   

Arr.: Kulturhuset Stabekk kino 

Søndagskonsert 7. september kl. 18
”Seks dagsreiser fra St. Petersburg”
Visesangeren Synnøve Wisting har vært hos 
oss fl ere ganger. At hun trekker godt med 
publikum hver gang, burde være en opp-
muntring til å komme for dere som ikke har 
hørt henne før.  Synnøve har med seg Asb-
jørn Olsen på bass , og Morten Reppesgård 
på husets fl ygel. Hun har i denne konserten 
tatt utgangspunkt i bestemorens spennende 
livshistorie.  Billetter :  kr. 130/100   
Arr.: Kulturhuset Stabekk kino 

Søndagskonsert 14. september kl. 18  
”Vidar Sandbeck”
Leif Blix og Lars Nygaard. Liker du Vidar 
Sandbecks viser? Ville du likt å høre en 
sanger og skuespiller med fl ott stemme og 
glimt i øyet  fortelle om Vidar Sandbeck og  
foredra visene hans? Vil du oppleve en av 
Norges beste og hyggeligste trekkspillere? 
Hvis du svarer ja på begge spørsmål er valget 
enkelt når det gjelder hva du skal gjøre 
søndag 14. september 2008 kl. 18.
Billetter :  kr. 150/120   

Arr.: Kulturhuset Stabekk kino 

Søndagskonsert 21. september kl. 18
”Aspheim Oldtimers” 

Gammejazzveteranene Aspheim Oldtimers 
er gutter som ikke gir seg så lett.  Alderen 
betyr ingenting –  jo, det gjør den – den gjør 
dem bare bedre og bedre!
Orkesteret spiller nok en gang på Kultur-
huset Stabekk kino under musikalsk ledelse 
av Gerhard Aspheim, som også er publi-
kums jazzhistoriske guide.
Bill.: Kr. 150/120    

Arr. Kulturhuset Stabekk kino

Søndagskonsert 28. september kl. 18  
”Clear or Cloudy”
Hyllest av lutt og vokalkomponisten 
John Dowland (1563-1626).

Han var sin tids store singer-songwriter og 
infl uerte store deler av Europas musikkliv 
både under og etter sin levetid. Duo Caprice 
består av Camilla Seljebu, sopran og Jenny 
Midbjer, klassisk gitar.  Bill.:  Kr. 130/100 

Arr.: Duo Caprice 

Bill.: www.billettservice.no (tlf. 815 33 133)
Bærum Kulturhus (tlf 815 11 777), Posten / 
Narvesen / 7-eleven –  Ada i butikken under 
kinoen – eller ved inngang.
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Kjære naboer!
Dere er fl inke til å leie dere inn 
i Kulturhuset Stabekk kino for å 
avholde selskaper – fortsett med 
det! Ring 67 53 86 11, eller skriv en 
e-post til stab-kul@frisurf.no. (Du 
kan også se etter opplysninger om 
utleie på våre hjemmesider www.
stabekkino.no.)

Dere er fl inke til å fylle opp dan-
separtier, teatergrupper osv. – altså 
våre faste brukeres aktiviteter. 

Dere blir fl inkere og fl inkere til å 
møte opp på konserter og forestill-
inger. Men et problem har oppstått. 
Når det gjelder Stabekk Filmklubb 
og Stabekk Barnefi lmklubb, er det 
både for få til å drive klubbene 
og det er for dårlig oppmøte. De 
to som har arbeidet med Stabekk 
Filmklubber i alle år må nå ta en 
pause. Høsten 08 hviler Stabekk 
Filmklubber. Filminteresserte: Våkn 
opp! Vil du ha en aktiv fi lmklub-
bvirksomhet på Kulturhuset 
Stabekk KINO – meld deg til tjen-
este ! Rop så høyt at vi hører 
deg : ”Jeg vil være med å drive 
fi lmklubb!” Og du som vil være 
medlem i en eller begge klubbene 
og møte opp på fi lmvisninger si i fra 
til oss :”Jeg vil være medlem!” (Og 
du som allerede er medlem – gransk 
hjerte og nyrer – og spør deg selv 
”Hva kan jeg bidra med mer enn jeg 
gjør nå?”)

Her er programmet for Kul-
turhuset Stabekk kino august og 
september 2008. Programmet for 
oktober og november foreligger i 
siste halvdel av september.

Velkommen hit!
Med vennlig hilsen 

Bernt Kristian Børresen - 
 Programansvarlig

Heidi Bach Dal - Daglig leder 

Faste brukere av huset:

• ASKER OG BÆRUM BALLROOM 
Kontakt :  Nina Wiggen, post@ballroom.no 

• BÆRUM BALSELSKAB 
Kontakt : Dag Vårdal, tlf. 90 84 01 79

• ET ÅRSVERK 08 – tre dagers festival rett før jul
Kontakt : Jan Christian Mollestad, tlf. 95 02 12 42

• MEDIAVERKSTEDET
Kontakt : Daglig leder Heidi Bach Dal, tlf. 92 22 39 17

• STABEKK BARNEFILMKLUBB
Kontakt: Heidi Bach Dal, tlf. 92 22 39 17

• STABEKK FILMKLUBB
Kontakt : Espen Dal, tlf.: 95 02 06 32

• STABEKK JANITSJARORKESTER
Se : www.sjo.no 

• STABEKK TEATER OG TEATERSKOLE
Kontakt : Daglig leder Trine Tandberg, tlf.: 41 44 08 09

• STABÆKKATTENE
Kontakt : Leder Kjersti Birketvedt, tlf. 92 09 45 76

Husverter : Barbara Hagen og Gunnar Dahl Larsen

Leie av  
Kulturhuset Stabekk kino
Festsalen leies ut kl 10–16 på hverdager til møter, kurs, 
seminarer etc. – og i helgene til selskaper. (Feiring av 
fødselsdager, jubileer, familietreff , barnedåp, konfi rmas-
jon, bryllup.) Ansvarlig leietaker må være over 30 år – og 
vi leier ikke ut til rene ungdomsfester (revyfester, 18-års-
dager osv.) Kinosalen leies ut til konserter, forestillinger, 
foredrag, fi lmvisninger, moteshow, produktlanseringer, 
folkemøter, årsmøter osv. 

ADRESSE: Gamle Ringeriksvei 5, 1369 Stabekk. 
TLF.: 67 53 86 11 
E-POST: stab-kul@frisurf.no   |   
INTERNETT: www.stabekkino.no

TEATER: 
«WERGELANDSVEIEN...»
KONSERT: 
«VERDEN RUNDT» // 
«SEKS DAGSREISER FRA ST. PETERSBURG» // 
«VIDAR SANDBECK» // «CLEAR OR CLOUDY» // 

ASPHEIM OLDTIMERS
21. SEPTEMBER KLOKKEN 18:00
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