
Ullensakers kulturaktører inviterer til 

KULTURFEST!
Musikkstudio, konserter, dans, teater, forestillinger, 
lesestund, kåseri, foredrag, Ung Kultur Møtes,  global 
bygdekveld, kunstutstillinger, offisiell åpning av Lokal 
 Kulturuke, utdeling av kulturpriser og kulturstipend  
og mye mer!

www.ullensaker.kommune.no

Informasjon

LOKAL KULTURUKE
8.–17. mars 2019 i Ullensaker



 Ung Kultur Møtes

 Highlights for ungdom

 Konsert med Daniel Kvammen 14. mars

 BUSTivalen – barne- og ungdomsteaterfestivalen 2. mars

 Offi  siell åpning av musikkstudio 11. mars

 The Age Of Space – forestilling v/ Jessheim vgs. 12. mars

 UKM utstilling 8. – 18. mars

 UKM forestilling 10. mars 

 Skyteskole 13. og 14. mars

 Redesign 11. mars

 Bakedag 13. og 14. mars

 Foto 11. mars

 Peter Pan – forestilling v/ Ullensaker kulturskole 16. og 17. mars



Oppvarming til Kulturuka…

Lørdag 2. mars

10.00-15.00 BUSTivalen Romerike folkehøgskole. Barne- og ungdomsteaterfestivalen 

Tirsdag 5. mars

11.00-13.00 Odd Arne & Hans Olav Kløfta velhus. Denne populære duoen spiller 
 melodier som er kjente og kjære for de fleste. Bill: 70,- inkl. kaffe og vafler. 
Arr: Kløfta Vel, Frivilligsentral i Ullensaker 

Torsdag 7. mars

11.30-13.00 Kåseri om kirkemusikk Ullr, Ullensaker kulturhus. Wollert Krohn-Hansen, 
kantor, organist og jazzpianist, kåserer om kirkemusikk, ispedd smaks prøver. 
Sosialt samvær m/ anledning til å kjøp av kaffe og vaffel kr. 40. Bill: medl. 
gratis/ ikke medl. kr. 80. Arr: Øvre Romerike Pensjonistuniversitet

19.00-21.00 Håndarbeidskafé Stasjonen kaffebar. Ida Victoria Grønbekk presenterer sitt 
firma «Sting & Ting» med produkter, mønster og bok. Kjøp av kaffe/te og 
kaker. Arr: Ullensaker husflidslag

 Mer info se www.ullensaker.kommune.no 

Program

Fredag 8. mars

10.30-11.00 Det er lov å være blid Gjestad bo- og aktivitetssenter. Kai Robert Johansen 
synger Jens Book-Jenssen slagere, leder allsangen og serverer gode gamle 
trompetsvisker på sin sølvtrompet. Fri entré. Arr: Akershus musikkråd

11.30-15.00 “Åtte potter rømme, fire merker smør” - en miniutstilling om mål og vekt 
Foajeen, Ullensaker kulturhus. I anledning 8. mars setter Ullensaker museum 
fokus på Kjerringa med staven! I sangen heter det: «Åtte potter rømme, fire 
merker smør. So kinna Kari Ola hadde før». Noen mener Kari fikk altfor lite 
smør ut av den rømma. Hva mener du? Kom og lær mer om mål og vekt, og 
slå av en prat. Kort presentasjon v/ Åse Mørk fra Ullensaker museum i kafé 
Gnist kl. 11.30. Arr: Ullensaker museum

12.00-12.30 Det er lov å være blid Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Kai Robert 
 Johansen synger Jens Book-Jenssen slagere, leder allsangen og  serverer 
gode gamle trompetsvisker på sin sølvtrompet. Fri entré. Arr: Akershus 
musikkråd

13.00 Matinékonsert - Mærraflåern Ullensaker kulturhus. Kjetil Skaslien, Steinar 
Ofsdal, Cesilie Skaslien og Per Husby inviterer til et uvanlig og all sidig 
 repertoar av gamle stubber, sanger og dansemusikk fra Finnskogen og 
Hedmark fra eldre tider og fram til i dag. Bill: 170 inkl. avg. Arr:  Ullensaker 
kulturhus

17.00 LAN Party Huset ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Begrenset antall 
plasser. Påmelding caféen. Bill: 50. Avsluttes lørdag 9. mars kl. 18.00.  
Arr: Ullensaker kommune v/ Huset ungdomshus 



Offisiell åpning 

Fredag 8. mars

17.00-20.00 Offisiell åpning av Lokal Kulturuke 2019 v/ leder av Ullensaker kulturråd 
Rolf Baardseth, Frivillighetens hus 

Utdeling av kommunens kulturpriser og stipender 2019 v/ ordfører Tom 
Staahle og leder av hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur Hans Jørgen 
Borgen.

 Dans v/ Jessheim seniordans og Kløfta  seniordans. 

Dansekveld med Kjell Elvis Kjell Elvis er 
en entertainer i særklasse! Med sin likhet til 
Kongen av rock - Elvis, blandet med utstråling 
og karisma har han gjort stor suksess. Har 
en  karriere på over 20 år i underholdnings-
bransjen.

 Utlodning. Bill: 100 inkl. kaffe og vafler
 Arr: Frivilligsentralen, Jessheim seniordans, 

Kløfta seniordans, Ullensaker kommune  
v/ Kultur 

Lørdag 9. mars

10.00-16.00 Dance experiences Skogmo skole. Kom og prøv forskjellige typer danse-
stiler bl.a. hip hop, bugg, fox og west coast sving. For mer info se Facebook. 
Pris lørdag 9. og søndag 10. mars: gratis deltakelse for ungdomsskoleelever 
og opp til 18 år/ 600 for medl./700 for ikke medl. 

 Arr: Dancemania Danseklubb Romerike

11.00-12.00 Kåseri om Marie Hamsun Ullensaker kulturhus. Kulturkafeen. Odd Georg 
Murud kåserer om Marie Hamsun (1881-1969); skuespiller, forfatter, dikter-
hustru og politisk aktør. Salg av kaffe og kaker m.m. Fri entré. 

 Arr: Frivillig sentralen

12.00-15.00 Den spennende historien om Raknehaugen 2. etg. Jessheim bibliotek. 
Kom innom og ta en prat med Gunnar Horverak som kan fortelle deg den 
spennende historien om Raknehaugen. Arr: Raknehaugens venner

12.00-12.30 Eventyrlige historier Jessheim bibliotek. Lesestund for barn 3-6 år. Fri 
entré. Arr: Ullensaker bibliotek

13.00-16.00 Johanne Borgens kunst Borgenfjellet 48. Utstilling av Johanne Borgens 
kunst i perioden 1925-1985. Salg av kaffe og kake. Bill: 50. 

 Arr: Eve Munthe-Kaas, Ove Bøe

14.00 Dukketeater – Lille Blå og bløtkaka Kløfta bibliotek. Lille Blå er et under-
fundig lite skogtroll - knall blå fra nesetipp til halestuss. Ulrik Mus inviterer 
Lille Blå til bursdagsselskap, og mest av alt gleder Lille Blå seg til å spise 
bløtkake. Bill: 65 inkl. avg. Arr: Ullensaker kulturhus

20.00 Chris Edgar tolker Ulf Lundell KaffeDilla. Chris Edgar tar oss med på en 
musikalsk reise i Ulf Lundell sitt «öppna landskap». Bill: 150. Arr: KaffeDilla

21.00 Intimkonsert med Gaute Ormåsen & Christian Ingebrigtsen Kultur-
banken Kreti & Pleti. Det to folkekjære, dyktige artistene inviterer til en 
hyggelig kveld med god stemning og sanger fra eget og andres repertoar. 
18 års aldersgrense. Bill: 270+avg. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti 



Søndag 10. mars

10.00-16.00 Dance experiences Skogmo skole. Kom og prøv forskjellige typer danse-
stiler bl.a. hip hop, bugg, fox og west coast sving. For mer info se Facebook. 
Pris lørdag 9. og søndag 10. mars: gratis deltakelse for ungdomsskoleelever 
og opp til 18 år/ 600 for medl./700 for ikke medl. Arr: Dancemania Danse-
klubb Romerike

14.00 UKM – Ung Kultur Møtes Ullensaker kulturhus. Ungdommens største 
kulturfestival! Lokal ungdom mellom 10-20 år viser frem sine kulturuttrykk 
– her er det kun fantasien som setter grenser. Bill: voksne: 65 inkl avg./ fri 
entré for de under 18 år. Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur

14.00 Livsglede allsang med musikalsk tonefølge Kløfta gamle skole. Musikk v/ 
Ullensaker spelemannslag, allsang og litt annen underholdning. Servering 
av kaker og kaffe. Utlodning. Fri entré. Arr: Venneforeningen Kløfta gamle 
skole, Ullensaker spelemannslag, Frivilligsentralen



Mandag 11. mars

11.00-12.30 Allsang & Eldretrim Lykkebo. Eldretrim etterfulgt av sosialt samvær med 
allsang. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker sanitetsforening

11.30 Sangstund med Sjur Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Servering av vafler 
og kaffe. Arr: Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

11.30-14.00 Nærmiljøtreff på Kløfta Kløfta velhus. Kom og møt andre på Kløfta. Enkel 
servering. Etterfulgt av dametrim for alle aldre kl. 1400-1445. Arr: Kløfta vel, 
Frivilligsentralen

13.00 Komma´: Karl Johans kroningsreise i 1818 Jessheim bibliotek. Foredrag 
v/ historiker Oskar Aanmoen. Karl Johan er ubestridelig en av Nordens 
 viktigste monarker i nyere tid. Høsten 2018 var det 200 år siden Karl Johan 
ble kronet til konge av Norge. Men hvordan ble denne franskmannen opp-
fattet og tatt imot i Norge? Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

16.00-17.30 Redesign - Sy om dine gamle klær! Huset ungdomshus. For ungdom 13-17 
år. Har du gamle klær du ønsker å fornye? Bli med på redesign-workshop. 
Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker kommune v/ Huset ungdomshus

16.00-18.00 Foto Calypso ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Gratis deltakelse. 
 Arr: Ullensaker kommune v/ Calypso ungdomshus

16.30 Kultur-Kahoot Calypso ungdomshus og Huset ungdomshus. For ungdom 
13-17 år. Premier til topp 3! Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker kommune v/ 
ungdomshusene

17.00-19.00 Biljard Calypso ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Gratis deltakelse. 
 Arr: Ullensaker kommune v/ Calypso ungdomshus

18.00 Blid og yr på Gystadmyr Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Underholdning 
v/ Anettes. Servering av kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker 
Røde Kors 

18.00 Offisiell åpning av musikkstudio Huset ungdomshus. Offisiell åpning v/ 
ordfører Tom Staahle. Akustiske innslag v/ Flaming Youth og Isold Hekla. Få 
plasser! Fri entré. Arr: Ullensaker kommune v/ Huset ungdomshus og Enhet 
Kultur

18.30 Konsert Ullensaker kirke. Kløfta sangerlag inviterer til korsang, allsang og 
konsert med elever fra kulturskolen og andre aktører. Salg av kaffe, kaker 

 og lodd. Fri entré. Arr: Kløfta sangerlag

19.00 Bokbad med Eivind Trædal Kulturbanken Kreti & Pleti. Eivind Trædal 
norsk forfatter og politiker. Utgitt «Hvorfor ytre høyre vinner debatten - og 
hvordan vi kan stoppe dem» og «Det svarte skiftet - vår 30 år lange reise fra 
lederskap til sinke i miljøpolitikken». Fri entré. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

19.15-20.00 Dans og trim – hånd i hånd Frivillighetens hus. Ønsker du å lære å bevege 
kroppen til rytmer og melodier etter musikk fra alle deler av verden sammen 
med andre kvinner? Bli med på grunnleggende og enkel dansetrening. 
 Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen





Tirsdag 12. mars

18.00 På Hellen kafé skal det skje! Kløfta bo- og aktivitetssenter. Underholdning 
v/ Anettes. Servering av kaff e og kaker. Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker 
Røde Kors

18.00 Gamle ordtak, herming, ord og uttrykk fra Romerike Frivillighetens hus. 
Kåseri v/ Arvid Garsjømoen. Underholdning v/ messingkvintetten Five for 
Fun. Enkel servering. Utlodning. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen

19.00-21.00 «Mitt Borgen» 2019 Borgen klubbhus. Fotoutstilling fra konkurransen «Mitt 
Borgen». Premiering av beste fotografi  v/jury Øyvind Larssen og fotograf 
Ronny Østnes, kjent fra tv-produksjoner, bokutgivelser og utstillinger. 
Servering av frukt og mozell. Fri entré. Arr: Børge-Borgere

19.00 The Age Of Space Ullensaker kulturhus. Vi lever i en tid der teknologien 
gjør at hele verden bare er et tastetrykk unna. Fysiske avstander og grenser 
er ikke lenger en utfordring, men hvordan påvirker dette det moderne 
 mennesket? Musikk, dans, drama på Jessheim vgs har laget en  forestilling 
som omhandler SPACE i ulike varianter; verdensrommet, det private 
rom, det fysiske rommet, det off entlige rommet, avstanden mellom ulike 
 menneskers liv og kulturer. Hvor nærme er vi oss selv og hverandre? 

 Bill: 150 inkl. avgift. Arr: Jessheim videregående skole

20.00-23.00 Frode Johansen - Kom så skal jeg Vise dere Kulturbanken Kreti & Pleti. 
Konsert med Frode Johansen. Frodes konserter kjennetegnes av en mann 
og hans gitar. Med vekslinger mellom god humor, og ektefølte og nære 
sanger. I den nye forestillingen blandes gamle slagere med helt synge 
sanger i ekte Frode stil. Bill: 200+avg. Arr: Vocus viseklubb



Onsdag 13. mars

10.00-13.00 Kreativt verksted for kvinner Frivillighetens hus. Hobbyaktiviteter. Ingen 
påmelding. Arr: Frivilligsentralen

10.00-13.00 Kom og mal! Frivillighetens hus. Ta med deg malesakene dine og kom. 
Kaff espleis. Arr: Frivilligsentralen

10.30 Tur til Frivillighytta i Hurdal Oppmøte Frivillighetens hus. Bli med på tur til 
Frivillighytta i Hurdal i egne biler. Enkel servering. Gratis deltakelse. 

 Arr: Frivilligsentralen

11.00-13.00 Strikk med oss! Frivillighetens hus. Ta med strikketøyet. Salg av kaff e og 
vafl er. Arr: Ullensaker husfl idslag, Frivilligsentralen

12.00 Sedsvoll feriekoloni - tilbake til fordums prakt Kløfta bibliotek. Bok- kaff e. 
Rådgiver for kulturminnevern i Ullensaker kommune Christine Haakstad 
 forteller om arbeidet med å bringe feriekolonien tilbake til fordums prakt. 
Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

12.00-15.00 Bakedag Huset ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Baker alt fra brød 
til kaker. Plassbegrensning. Førstemann til mølla. Gratis deltakelse. 
Arr:  Ullensaker kommune v/ Huset ungdomshus

13.30-15.00 Onsdagsturnering Huset ungdomshus og Calypso ungdomshus. For 
ungdom 13-17 år. Vi turnerer i alt fra biljard, bordtennis, FIFA, sekkeløp etc. 
Premier til topp 3! Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker kommune v/ ungdoms-
husene

15.00-17.00 Biljard Calypso ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Gratis deltakelse. 
 Arr: Ullensaker kommune v/ Calypso ungdomshus

17.00-20.00 Global bygdekveld for alle kvinner Frivillighetens hus. Målet for kvelden 
er å møte andre kvinner fra Ullensaker. Underholdning. Enkel servering. Fri 
entré. Arr: Ullensaker Røde Kors, Foreningen Norden Ullensaker, Ullensaker 
bygdekvinnelag, Ullensaker husfl idslag, Ullensaker museum, Frivilligsentralen

17.45 Gla`dans - Seniordans Åreppen skole. Ikke nøl - Kom, se og prøv senior-
dans. Servering av kaff e og kaker. Utlodning. Gratis deltakelse. 

 Arr: Kløfta seniordans

18.00 Skyteskole for ungdom Teigen skytebane. For ungdom fra 10 år. Grunn-
leggende trening i skyting på 15 meters banen. For mer info og gratis 
påmelding besøk oss på www.dfs.no/ullensaker. Maks 10 påmeldte. 

 Arr: Ullensaker skytterlag

18.00 Spell og dans på Nore Nore grendehus. Sammen med publikum fyller 
Ullensaker Spelemannslag og Leikarringen Rakne kvelden med sang og 

 dans til levende tradisjonsmusikk. Bill: 100 inkl. kaff e og kaker. 
 Arr: Ullensaker spelemannslag, Leikarringen Rakne

18.00 Vårfest på Solvang Røde Kors Huset, Sand. Underholdning v/ Eriks. 
 Servering av varm mat. Påmelding innen 12. mars til Edith tlf. 918 27 170. 

 Bill: 100. Arr: Ullensaker Røde Kors 

18.00-20.00 Mal med liv og lyst Galleri Jessheim. Lyst til å prøve deg som kunstmaler? 
Bli med på åpen malekveld. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker kunstforening 
maleklubben



18.00-19.00 Friluftsliv - Mat på bål Speiderhytta, Langelandsfjellet. For barn 8-12 år. Vi 
lærer om og lager mat på bål. Påmelding jessheim@kmspeider.no. Gratis 
deltakelse. Arr: Jessheim Kfum-Kfuk speiderne

18.30 Huskonsert Amfiet, Bakke skole. Konsert med Ullensaker kulturskole. Fri 
entré. Arr: Ullensaker kulturskole

19.00 Strikkekafé Kløfta bibliotek. Vi hygger oss med håndarbeid. Utlodning. Salg 
av kaffe og kaker. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker husflidslag

19.00-21.00 Haging for nybegynnere Ullr, Ullensaker kulturhus. Gode og enkle tips for 
å få en fin hage. Loddsalg. Salg av kaffe/kaker. Gratis inngang. Arr: Ullensaker 
hagelag

19.00 Korkafé Lykkebo. Korkafé med Kisakoret og elever fra Ullensaker kultur-
skole. Du får også være med å synge litt - om du vil. Servering av kaffe og 
kaker. Utlodning. Fri entré. Arr: Kisakoret

Torsdag 14. mars

10.00-14.00 «Pakkhusets» hobbyklubb Frivillighetens hus. Hobbyaktiviteter. Ingen 
påmelding. Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen

11.00 Med orden i balansen - kan du svinge deg i dansen Kløfta bo- og 
aktivitets senter. Bli med på Balansetrening. Fysioterapeut Espen Granlund 
skal lære oss hvor viktig det er å trene balanse, så vi unngår fall. Han vil vise 
oss øvelser vi kan bruke i hverdagen. Kom og bli med! Enkel servering. 

 Arr: Kløfta bo- og aktivitetssenter

11.00-13.00 Var det bedre før i tiden? Kløfta menighetssenter. Kåseri v/ Mads Ljøgodt. 
Bevertning. Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker menighet

11.00-13.30 Dans med oss Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Seniordans og linedans. 
For alle som liker å danse. Selv om du ikke har noen partner-kom som du er. 
Servering av kaffe, te og kaker. Gratis deltakelse. Arr: Seniordans Jessheim 

12.00-12.30 Krokodillehistorier Kløfta bibliotek. Lesestund for barn 3-5 år. Fri entré. 
Arr: Ullensaker bibliotek

12.00-14.00 God formiddag! Jessheim kirke. Middagsbønn. Åpent hus med underhold-
ning og allsang. Servering av snitter. Utlodning. Fri entré. 

 Arr: Hovin menighet

13.00-17.00  Bli med og vev Frivillighetens hus. Ta med egen billedvev. Sosialt samvær. 
Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker husflidslag

14.00-17.00 Bakedag Calypso ungdomshus. Smaksprøver. For ungdom 13-17 år. 
Baker alt fra brød til kaker. Plassbegrensning. Førstemann til mølla. Gratis 
deltakelse. Arr: Ullensaker kommune v/ Calypso ungdomshus

17.00-18.00 Verkstedet Huset ungdomshus. For ungdom 13-17 år. Gratis deltakelse. 
 Arr: Ullensaker kommune v/ Huset ungdomshus 

17.00-19.30 Topp på Toppen! Gjestadtunet, Jessheim. Underholdning v/ Eriks. Servering 
av snitter, kaffe og kaker. Utlodning. Fri entré. Arr: Ullensaker Røde Kors 

18.00 Skyteskole for ungdom Teigen skytebane. For ungdom fra 10 år. Grunnleg-
gende trening i skyting på 15 meters banen. For mer info og gratis påmeld-
ing besøk oss på  www.dfs.no/ullensaker. Maks 10 påmeldte. Arr: Ullensaker 
skytterlag

18.30-20.30 En fotohistorie Galleri Jessheim. Ann-Karin Huseby kåserer om sin foto-
grafering. Servering av kaffe og kaker. Fri entré. Arr: Ullensaker kunstforening 
fotogruppa



19.00 Hvor mye vet du om Ullensaker? Frivillighetens hus. Quiz for deg som har 
bodd lenge i Ullensaker eller er nyinnflyttet. Dette er en fin kveld for å bli 
kjent med flere. Vi ønsker deg som er alene spesielt velkommen. Premiering. 
Enkel servering. Kaffespleis. Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen

19.00 Ullensaker - Kubygda som ble stedet for Norges  hovedflyplass Kløfta 
menighetssenter. Trond Lyftingsmo forteller om den enorme endringen 
bygda vår har gjennomgått. Servering av kaker og kaffe. Bill: 50. 

 Arr: Ullensaker historielag

20.00 Daniel Kvammen Herredshuset. Daniel Kvammen har gjort stor suksess 
med sine underfundige og fengende låter de siste årene. Publikum får opp-
leve låter som “Du fortenar ein som meg”, “Me dansar ikkje for moro skyld” 
akustisk, og i en intim setting på Herredshuset. Bill: 100 for ungdom under 
18/ 325 inkl. avg. Arr: Ullensaker kulturhus

Fredag 15. mars

11.00 Vanndråpenes ville vandring Gjestad bo- og aktivitetssenter. Lysbilde-
foredrag med musikalsk bakteppe v/ historieformidler Bjørn Erik Nyberg. 
Fra vannets kilde til det store havet. Vannets ulike funksjoner og betydning. 
Servering av fruktbrus og snacks. Fri entré. Arr: Gjestad bo- og aktivitets-
senter

12.00 Kakefest Gystadmyr bo- og aktivitetssenter. Hver avdeling baker sin egen 
kake. Premiering. Gratis for beboere/ kr. 50 for andre. Arr: Gystadmyr bo-  
og aktivitetssenter

18.00 Skyteskole for ungdom Teigen skytebane. For ungdom fra 10 år. Grunn-
leggende trening i skyting på 15 meters banen. For mer info og påmelding 
www.dfs.no/ullensaker. Maks 10 påmeldte. Arr: Ullensaker skytterlag



Lørdag 16. mars

11.00-12.00 Fly me to the Moon - Frikk Heide Steen Ullensaker kulturhus. Kulturkafeen. 
Salg av kaffe og kaker m.m. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen

12.00-12.30 Vinterhistorier Jessheim bibliotek. Lesestund for barn 3-6 år. Fri entré. 
 Arr: Ullensaker bibliotek

13.00-16.00 Skitur til Speiderhytta Oppmøte Teigen skytebane, Langelandsfjellet. 
Kort skitur til Speiderhytta ca. 1 km t/r. Bålkos utenfor hytta. Ta med mat og 
 drikke. Værforbehold. Gratis deltakelse. Arr: Barnas Turlag Ullensaker 

15.00-17.00 New York Limelight - Norske kvinner i New York Frivillighetens hus. 
Spennende kvinnehistorie v/ Liv Marit Haakenstad, norsk slektsgransker, 
foredragsholder og sakprosaforfatter. Boksalg. Utlodning. Kaffespleis. 

 Arr: Sons of Norway, Frivilligsentralen

15.00 Øyvind Mo Larsen – 20 år på villspor Kulturbanken Kreti & Pleti. To 
år etter forrige utstilling av håndlagde trykk, inviterer Mo Larsen igjen til 
 utstilling med en ny dose linotrykk i skjæringspunktet musikk, skrevne ord 
og bilder spikket ut av et liv levd etter beste evne. Stilen er fortsatt  rufsete og 
 slentrende, litt som mannen selv. Oppmøte og utstillingsåpning i Kultur-
banken kl. 15.00. Galleriet er i 3. etg. Musikalsk innslag: The Men They 
Couldn`t Shave. Fri entré. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

18.00 Peter Pan Ullensaker Kulturhus. Ullensaker kulturskole gjør det igjen! Med to 
tidligere musikalsuksesser, følger nå kulturskolen opp med enda et fantastisk 
musikaleventyr. Wendy og de to brødrene hennes blir en natt vekket av 
 Peter Pan og feen hans Tingeling. De følger med dem til Aldriland, hvor de 
får muligheten til å aldri bli voksne. Bill: 170/130 inkl. avg. Arr: Ullensaker 
kulturskole

20.00 The Men They Couldn’t Shave – One night only Kulturbanken Kreti & 
Pleti. Bandet hadde kultstatus på Kløfta, ga ut 82 sanger fordelt på fire 
album, en CD-boks og en ep før bandet forfremmet seg selv til evighet-
en i 2015, sa takk for seg og forsvant i kveldsmørket. Nå gjenoppstår 
bandet for en kveld, og solnedgangen skal igjen males styggvakker og 
skakk som en slags hyllest til byen. Konsertstart kl. 21.00. Oppvarmings-
band TBA. Bill: 200. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti



Søndag 17. mars

11.00-13.00 Urban vintervandring Oppmøte Døli skole. Se og lær mer om hva som 
finnes i og rundt Jessheim sentrum. Turen er totalt 8-10 km, men det 
er  korte stopp på veien hvor vi får høre om ulike områder, bygninger og 
 personer. Overraskelser underveis. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker Turlag

11.00 Mozart i høymesse Jessheim kirke. Missa Brevis i D-moll av Mozart 
fremføres som messemusikk i høymessen. Medvirkende: Kirkekoret 
Voce,  Kammerkoret Kolon, Wollert Krohn-Hansen på orgel, sopransolist 
 Linnéa Sundfær Haug, dirigent Jorunn Aasen Devold. Liturg er Per-Kristian 
 Bandlien. Fri entré. Arr: Hovin menighet

13.00-15.00  Søndagslunsj med kulturelt innslag Frivillighetens hus. Møteplass for de 
som er ensomme, tidligere rusmisbrukere eller de som ikke har det så greit i 
hverdagen. Kulturelt innslag. Servering av varm mat. 

 Påmelding tlf. 484 80 545. Lunsj m/ ev. skyss kr. 30. Arr: Ullensaker Røde Kors

18.00 Peter Pan Ullensaker Kulturhus. Ullensaker kulturskole gjør det igjen! Med to 
tidligere musikalsuksesser, følger nå kulturskolen opp med enda et fantastisk 
musikaleventyr. Wendy og de to brødrene hennes blir en natt vekket av 
Peter Pan og feen hans Tingeling. De følger med dem til Aldriland, hvor de 
får muligheten til å aldri bli voksne. Bill: 170/130 inkl. avg. 

 Arr: Ullensaker kulturskole



Annet
Utstillinger

Gamle leker Jessheim bibliotek. 
Arr: Ullensaker bygdekvinnelag 

Månedens bilde Kløfta bibliotek og Jessheim bibliotek.  
Arr: Ullensaker kunstforening

Utstilling av barnehagebarnas egen kunst Jessheim bibliotek.  
Arr: Sørholtet barnehage

UKM utstilling 8. – 18. mars, Foajeen Ullensaker kulturhus.  
Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur

Museer

Forsvaret flysamling Lørdag og søndag kl.12.00-16.00 
Grupper kan mottas utenom åpningstider mot en ekstra avgift. www.flysam.no 

SAS museet Søndag kl.12.00-16.00, tirsdag kl.10.00-15.00. 
Utkikkstårnet åpent samtidig med muséets åpningstider. Utkikksplattformen er åpen alle 
dager, hele døgnet, hele året. Salg kaffe/te. www.sasmuseet.net 

Ullensaker museum Åpent etter avtale mia.no/ullensaker 

Ullensaker bibliotek 
www.ullensaker.kommune.no/bibliotek 

Ullensaker kino 
Kinoprogram se www.ullensakerkino.no

Ullensaker kulturskole 
Ta-med-venn-uke: Elever kan ta med venn(er) på undervisningstimen –  
både instrumentalundervisning, danseklassene og teaterundervisning. 
www.ullensaker.kommune.no/kulturskolen 

Jessheim bibliotek
Mandag & onsdag kl. 10.00-16.00
Tirsdag & torsdag kl. 12.00-19.00
Fredag kl. 12.00-16.00
Lørdag kl. 10.00-15.00

Kløfta bibliotek
Mandag kl. 11.00-18.00
Tirsdag & onsdag kl. 10.00-16.00
Torsdag kl. 12.00-19.00
Lørdag kl. 11.00-14.00



Ungdomshus

Huset Kløfta 
Mandag kl. 14.00-18.00
Tirsdag kl. 14.00-18.00
Onsdag kl. 12.00-18.30
Torsdag kl. 14.00-19.00
Arr: Ullensaker kommune
www.ullensaker.kommune.no/fritidsklubber

Loftet ungdomsklubb 
Kløfta menighetssenter 
Fredag kl. 20.00-24.00. 
www.kirkerull.no 
Arr. Ullensaker menighet

Nordkisa ungdomsklubb
Nordkisa idrettspark
Onsdag kl. 1730-2030

Calypso Jessheim
Mandag kl. 14.00-20.00
Tirsdag kl. 14.00-16.00
Onsdag kl. 13.00-18.30
Torsdag kl. 14.00-20.00
Fredag kl. 13.00-16.00 
Arr: Ullensaker kommune
www.ullensaker.kommune.no/fritidsklubber

New Eden Jessheim 
Et møtepunkt for de med interesse 
for anime, manga, cosplay, rollespill, 
retro-gaming, brettspill og asiatisk kultur 
generelt. Calypso ungdomshus fredager 
kl. 17.00-23.00. For 14-90+.
www.facebook.com/NewEdenJessheim 



Billettinformasjon
Se arrangørenes nettside for billettsalg. 

Spørsmål?
Kulturkontoret tlf. 66 10 81 94 (før kl. 1500) 

E-post: ko@ullensaker.kommune.no www.ullensaker.kommune.no 

Forbehold om feil og endringer i programmet


