
LOKAL KULTURUKE
10. - 19. mars 2023

- For alle med alle - 

Informasjon
-fulldstribusjon

Ullensakers kulturaktører inviterer til 

KULTURFEST! 
Konserter, forestillinger, dans, teater, sang, kunstutstilling, 
kåseri, foredrag, Ung Kultur Møtes, lesestund, kreative 
verksteder, offisiell åpning av Lokal kulturuke, utdeling  
av kulturpriser og stipend og mye mer!



Oppvarming til Kulturuka…noen smakebiter

Lørdag 4. mars
14.00-18.00 BUSTivalen Romerike folkehøgskole. Barne- og ungdomsteaterfestival.  
 Gå fra forestilling til forestilling og nyt en dag fylt av teater. Fri entré.  
 Arr: Ullensaker kulturskole, Romerike folkehøgskole

21.00 Slagerkameratene - på grensen til allsang  Kulturbanken Kreti & Pleti.  
 Det var en gang et lokalt band fra Jessheim som fant ut at det var på  
 tide å komme i gang med det nye året. Så hva var vel mer naturlig enn  
 å invitere til konsert på Kulturbanken Kreti & Pleti? Bill: 220.  
 Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

Søndag 5. mars
18.00 Songbird – en hyllest til Eva Cassidy  Mogreina kirke. Musikken blir  
 fremført av Stine Mari Langstrand (vokal), Ingelin Dahl Helbø (vokal og  
 piano) og Erland Helbø (gitar). Bill: 150. Arr: Mogreina menighet

Tirsdag 7. mars
19.00 Visning av filmen «Slik fikk Borgen vegbelysning» Borgen klubbhus.  
 Filmen viser historien om dugnadsvirksomheten som førte til at  
 Borgen fikk vegbelysning. Kaffe og kaker kr. 50. Arr: Børge-Borgere



Program

Fredag 10. mars
10.30-12.00 Vårjazz med JessJazz Trio+ Frivillighetens hus. Pakkhusets kulturkafé.  
 Underholdningen starter kl. 11.00. Kr. 50 inkl. kaffe og kake fra kl. 10.30.  
 Arr: Frivilligsentralen

18.00-20.00 Tacofredag og Turbodisco i skogen på Ås Oppmøte på Åssand  
 (se turkart over Åsmarka). Vi går sammen gjennom fugleskogen,  
 ca. 1,5km til Ås. Her fyrer vi bålpannene og lager fredagstaco sammen.  
 Etter mat tenner vi discolysene i trærne og skrur musikken opp slik at  
 danseglade Turboer kan utfolde seg uten at noen som ber de sitte  
 rolig og bruke innestemme. Ha gjerne med turstoler å sitte i og hode- 
 lykt for hjemveien, for det er mørkt når vi går tilbake. For mer info. se  
 vår Facebookside. Arrangementet er gratis og åpent for barn 0-12 år i 
 følge med voksen. Arr: Barnas Turlag Ullensaker

18.00 Sjakkturnering Atlas. Her får du veiledning fra erfarne sjakkspillere før  
 vi setter i gang med turnering! For ungdom 10. klasse – 20 år. Gratis  
 deltakelse. Arr: Ullensaker kommune v/ Ung Kultur

18.00 Korpsenes festkveld  Ullensaker kulturhus. I kveld fylles storstua Kong  
 Rakne med korpsmusikk på høyt nivå. Skolekorpsene i Ullensaker er  
 et samarbeid mellom Ullensaker Skolekorps, Kløfta Skolekorps og  
 Jessheim Hovin og Mogreina Skolekorps. Hovedkorpset fremfører  
 denne kvelden sitt konkurranseprogram for distriktmesterskap i skole- 
 korps. Dirigent denne kvelden er Tore Veum. Ullensaker Ungdoms- 
 korps presenterer smakebiter fra høstens program. Ullensaker  
 Ungdomskorpset dirigeres av Emilie Hopland Myhre. Ullensaker  
 Janitsjar er kjent for sine flotte underholdningskonserter og tar oss  
 med på en musikalsk opplevelse i deres musikk. Hovin Musikkorps  
 deltar hvert år i regionsmesterskap og norgesmesterskap for janitsjar- 
 korps. Vi får høre deres flotte konkurranseprogram under ledelse av  
 Eirik Bøhn Berntsen. Fri entré. Arr: Skolekorpsene i Ullensaker



Lørdag 11. mars
11.00-14.00 Opplev Randbymarka på en ny måte!  Oppmøte Skogmo skole.  
 Truger er en fantastisk måte å bevege seg ute i vinterlandskapet!  
 Vi legger opp til en enkel tur med truger fra parkeringen ved  
 Skogmo skole og går en runde i Rambymarka. Du trenger ikke ha  
 erfaring med truger, litt opplæring vil bli gitt. Har du ikke truger selv  
 kan du kontakte turleder som har noen til utlån. Fjellstøvler egner  
 seg bra til truger. Det kan være en fordel å bruke skistaver, særlig  
 hvis det er dyp snø. Ta gjerne også med brodder til bruk på sti og  
 vei. Arr: Ullensaker turlag

12.00-15.00 Ønsker du å lære å lage tegneserier?  Jessheim bibliotek. Kom 
 å ta kurs med Tore Strand Olsen. Han er illustratør og forfatter av  
 boken «Tegn serier!». Lær å lage dine egne karakterer, hvordan du  
 bygger opp en stripe og egen serie. Her øver vi på både tegning 
 og skriving. Passer for barn fra 10 år. Vi har begrenset med plasser,  
 så for å være sikker meld deg på med e-post til biblioteket: 
 biblioteket@ullensaker.kommune.no. Gratis deltakelse. 
 Arr: Ullensaker bibliotek

12.00   Ikke Spør om det! Fontenehuset. Fontenehuset inviterer til åpen- 
 dag/dialog mellom medlemmene i Fontenehuset og innbyggerne,  
 hvor hovedfokuset er «Spør om det» aktivitet, som er inspirert av  
 NRK programmet «Ikke spør om det». Tema er dialog mellom ulike  
 kulturer, i en positiv og inkluderende måte som fokuserer på  
 harmoni og aksept i mangfoldet. I tillegg blir det felleskap-fremmende  
 aktiviteter, samt salg av pølser, dip-mat fra Midtøsten, kaffe og  
 kaker. Mat kr. 30/ kaffe/te kr. 5. Arr: Fontenehuset



Lørdag 11. mars

12.00 Mangfoldig dans fra Balkan til Norge Gystadmyr bo- og aktivitets- 
 senter. KUD Svilen Konac danser folkedans fra Balkan og Norge.  
 Arr: KUD Svilen Konac

13.00-14.00 Lunsjkonsert – Fra Bach til Harry Potter Jessheim kirke.  
 Musikalske godbiter på en lørdag. Orgelkonsert v/ Milkica  
 Radovanovic. Milkica er organist, pianist og jobber som lærer  
 i Ullensaker kulturskole. Hun har et bredt repertoar og stor  
 musikalitet, så det er bare å glede seg til en flott opplevelse.  
 Kollekt. Fri entré. Arr: Hovin menighet

14.00  Mangfoldig dans fra Balkan til Norge Jessheim bibliotek.  
 KUD Svilen Konac danser folkedans fra Balkan og Norge.  
 Arr: KUD Svilen Konac



Offisiell åpning

Lørdag 11. mars

14.00 Offisiell åpning av Lokal Kulturuke 2023
 v/ Hanne Espeseth, leder av Ullensaker kunstforening 
 i Galleri Jessheim.

 Utdeling av kommunens kulturpriser og stipender 2023
 v/ ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher og leder av hovedutvalg  
 for teknisk, idrett og kultur Eirik Ballestad.

 Ullensaker kunstforening 50 år! - Offisiell åpning av 
  jubileumsutstilling. 
 Offisiell åpning v/ ordfører Eyvind Jørgensen Schumacher.  
 Underholdning v/ Ingelin Dahl Helbø og Erland Helbø. 

 Ullensaker kunstforening feirer 50 år i 2023. Mottoet for jubileums- 
 året er «Vi ser tilbake – vi ser framover». 9 kunstnere som tidligere 
 har stilt ut i Galleriet er invitert til å bidra til Jubileumsutstillingen. 
 De har varierte kunstuttrykk og viser noe av bredden i kunst- 
 foreningens utstillinger. Deltakerne er: Marte Branderud, Geir   
 Brohjem, Morten Andersen, Torild Storvik Malmedal, Wanda Hareim, 
 Elena Olsen, Jon Olav Helle, Unni Askeland og Egil Nyhus. 

 Enkel servering. Fri entré. 

 Arr: Ullensaker kunstforening, Ullensaker kommune v/ enhet kultur



Lørdag 11. mars
18.00  Travelin’ med lokalt stjernelag  Algarheim skole. Travelin´ har  
 invitert med seg lokale stjerner som Marit Mulelid, Guro Vikingstad,  
 Margrete Augdal, Eirik Jahren Røine og Kristian Gamborg. Sammen  
 vil denne håndfull av Ullensakers skatter ta deg med på en musikalsk 
 tidsreise fra popmusikk til jazz. Bill: 350 voksne/ 150 studenter/ 
 elever. Arr: Travelin` storband 

20.00 Best Western Swing Kulturbanken Kreti & Pleti. Best Western Swing  
 er fem musikere forent i sin kjærlighet til western swing, hestejazz, 
 bææ-bop og andre rurale uttrykk for jazzifisert dansemusikk fra de 
 amerikanske sørstater. Asle Røe på gitar, Stian Carstensen på ste
 elgitar og trekkspill, Finn Guttormsen på bass og Jarle Vespestad 
 på trommer, samt Staffan William-Olsson på gitar. Bill: 260. 
 Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

Søndag 12. mars
13.00 UKM – Ung Kultur Møtes Ullensaker kulturhus. Ungdommens  
 største kulturfestival! Lokal ungdom viser frem sine kulturuttrykk – 
 her er det kun fantasien som setter grenser. Offisiell åpning av 
 utstillingen i Kulturhus foajeen kl. 13.00, og fra kl. 1400 er det 
 forestilling i Kong Rakne. Bill: voksne 65/ fri entré for de under 
 18 år. Arr: Ullensaker kommune v/enhet Kultur



Mandag 13. mars
11.00  Bingo & Musikkquiz Frivillighetens hus. Enkel servering. 
  Arr: Frivilligsentralen

13.00  Vevklubb Frivillighetens hus. Ta med deg din egen bordvev. 
  Arr: Ullensaker husflidslags bildevevklubb

13.00  Lesesirkel Jessheim bibliotek. Vi snakker om boken «Emily 
  Forever» av Maria Navarro Skaranger. Lesesirkel er et tilbud til 
  voksne som liker å lese, og som har lyst til å snakke om og 
  diskutere bøker. Her er det ingen påmelding, men du bør ha lest 
  boka på forhånd. Du deltar de gangene du har lyst og anledning, 
  og vi hjelper gjerne til med å skaffe boka.  
  Arr: Ullensaker bibliotek

15.00-17.00 Syverksted for ungdom Jessheim kirke. Er du tenåring og liker å 
  sy på symaskin eller strikke? I dag har du mulighet for å komme 
  og sy din egen lille toalettveske. Påmelding til tlf. 48 99 13 49. 
  Gratis deltakelse. Arr: Jessheim og Hovin menighet

17.00  Elvis & Memphis Frivillighetens hus. Formidling i ord og toner 
  fra ei Amerika-reise v/ Sverre Eier. Servering av kaffe og kake. 
  Utlodning. Bill: 50. Arr: Frivilligsentralen

18.00  Hobbykveld Atlas. Vi legger fram utstyr slik at du kan drive med 
  maling, tegning og strikking/hekling, og gjerne få litt råd og tips 
  hvis du ønsker det. For ungdom 10. klasse – 20 år. Gratis. 
  Arr: Ullensaker kommune v/ Ung Kultur

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



18.30-21.00 Korkafé Kløfta velhus. Kløfta sangerlag inviterer til en hyggelig 
  kveld med korsang. Det blir både gjestekor og opptreden fra 
  kulturskolen. Fri entré. Arr: Kløfta sangerlag

19.00-20.30 Jostein Sjøhaug underholder Gjestad bo- og aktivitetssenter. 
  Hyggekveld med servering av kaffe og kaker. Loddsalg. 
  Arr: Civitan Ullensaker

Tirsdag 14. mars
11.00-13.00 Grendekafé med Kjersti Grov Nore grendehus, Nordkisa. Kjersti 
 Grov, som opprinnelig er fra Ullensaker, er ei sprudlende dame  
 som byr på sang og show. Enkel servering. Utlodning. 
 Arr: Frivilligsentralen, Grendekafé Nore

11.00 Quiz med livsgnisten Oppmøte: Frivillighetens hus. Uansett vær  
 og føre! Gå kort eller langt, sakte eller fort. Det viktigste er å være  
 ute. Servering fra 12.00 - 13.10. Arr: Frivilligsentralen

11.00-13.00        Pang-Sjonistene Kløfta velhus. Underholdning v/ Pang-Sjonistene  
 på Kløfta kulturkafé. Kaffe og vaffel kr. 80 inkl. en overraskelse for  
 en besøkende. Arr: Kløfta vel, Frivilligsentralen



Tirsdag 14. mars
13.30 Lær deg å bruke Spotify & BookBites Frivillighetens hus. Lær deg  
 å bruke Spotify og BookBites. Musikk og e-bøker, rett på mobilen.
 Det er apper som er gratis å bruke. Arr: Ullensaker seniornett, 
 Frivilligsentralen, Ullensaker bibliotek

16.45 Knøttekor med tema «Skapelsen» Menighetsstua, Furuset kirke.  
 Vi feirer Kulturuka med tema «Skapelsen», og vi skal både høre  
 historier og synge sanger om mange forskjellige dyr. Du må gjerne  
 kle deg ut som et dyr denne dagen! Velkommen til alle barn 1-5 år  
 sammen med voksne! Servering av pølser. Arr: Furuset menighet

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

18.00 Takkebaking Borgen skole. Demonstrasjon av takkebaking. 
 Det vil bli holdt kurs ved en senere anledning. 
 Arr: Ullensaker bygdekvinnelag

18.00-21.00 Kåseri - Skjønnhet i provokasjonens tid Galleri Jessheim. 
 Kåseri v/ kunsthistoriker og humorist Tommy Sørbø. Fri entré. 
 Arr: Ullensaker kunstforening 

18.00 Hverdagen som statsmeteorolog Frivillighetens hus. 
 Statsmeteorolog Pernille Borander kommer og forteller om 
 hverdagen som statsmeteorolog – både bak og foran skjermen. 
 Enkel servering. Utlodning. Fri entré. Arr: Frivilligsentralen

19.00-21.00 Hobbykafé Frivillighetens hus. Ta med deg hobbysakene dine,  
 og bruk kvelden sammen med andre hobbyinteresserte. 
 Enkel servering. Arr: Mona Johansen

19.00       Hvordan visste du at jeg var her? Jessheim bibliotek. Forfatter  
 Åse Ombustvedt snakker om og leser fra sin diktsamling «Hvordan  
 visste du at jeg var her?». I tillegg blir det informasjon om demens  
 v/ demensteamet i Ullensaker kommune. Arr: Ullensaker bibliotek,  
 Ullensaker kommune v/ tildelingsenheten



19.00 Skjemt & alvor med Ullensaker spelemannslag Herredshuset.  
 Vi synger og speller med ei god historie eller to på lur, og danser  
 til du kommer på tur! Ullensaker spelemannslag m/ gjester:  
 Anne Kristin Stakston Langvik (sang), Fet & Sørum spellsaulag 
 v/ Åsmund Huser og Arve Johansen, Steinsgårdskroken spell-  
 og danselag, samt Serbisk Forening Miloš Obilić. Bill: 200.  
 Arr: Ullensaker spelemannslag

19.00 RETRO, MON TRO - en forestilling om Jessheim videregående  
 skole før og nå Ullensaker kulturhus. Av og med elever ved musikk,  
 dans og drama på Jessheim videregående skole. Dette skoleåret  
 har de dobbelt jubileum: Jessheim vgs fyller 50 år, og musikk-  
 dans- og dramalinjen fyller 20 år. Årets storprosjekt ser på hvordan  
 Jessheim videregående skole har preget dem som var og er her,  
 og hvordan skolen og tidene har forandret seg. Bill: 150. 
 Arr: Jessheim videregående skole

19.00 En 50-års coctail med Ullensaker korforening Kulturbanken Kreti  
 & Pleti. Ullensaker korforening feiret sitt 50-års jubileum i fjor høst  
 med et forrykende jubileum show i Kulturhuset. Denne kvelden får  
 dere høre et knippe av disse sangene. Bill: 100. 
 Arr: Ullensaker korforening



Onsdag 15. mars
09.00-09.15 Morgenbønn med musikk fra Taizé Jessheim kirke.  
 Morgenbønnen med musikk fra den økumeniske Taizé-tradisjonen.  
 Bli med og syng med, og opplev orgelet i byens flotte kirkerom. 
 I tillegg blir det tekstlesning og bønn. Arr: Jessheim og Hovin 
 menighet

11.00-13.00 Tøy & Garn Frivillighetens hus. For deg som vil strikke, hekle,  
 brodere eller sy sammen med andre. Arr: Ullensaker husflidslag,  
 Frivilligsentralen

11.00-1300  Maleklubb Frivillighetens hus. Ta med deg malesaker, og kom og  
 mal sammen med andre. Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen

11.00-13.30 Hyggetreff med Steinar Tosterud Folkvang, Algarheim. Sang,   
 foredrag og andakt. Bevertning og tid til samtale. Utlodning. 
 Fri entré. Arr: Furuset menighet

12.00-13.00 Bok-kaffe: Historien om Herredshuset Kløfta bibliotek. Bok-kaffe.  
 Lokal formidler og forteller Bjørn Erik Nyberg forteller om historien  
 til Herredshuset. Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker bibliotek

18.00 MusikkQuiz Atlas. Bli med på musikkquiz med premier!  
 Gratis vafler. For ungdom 10. klasse – 20 år. 
 Arr: Ullensaker kommune v/ Ung Kultur



18.00 Prøv et speidermøte! Opplevelser, vennskap og friluftsliv.  
 For 5.-8. trinn. Rundt vårt leirbål er det plass til alle. Du må gjerne  
 bli med på noen møter å prøve. Vi er vanligvis på speiderhytta,  
 men oppmøte kan endres ift. program. Ønsker du å vite mer? –  
 kontakt gruppeleder Erik tlf. 46684657. Arr: Jessheim KM speidere 
 
18.00-20.00 Kom og mal med oss! Galleri Jessheim og Jessheim storsenter.  
 Maleklubben stiller med utstyr og hjelp for den som har lyst til å  
 prøve seg med farger m.m. Gratis deltakelse.  
 Arr: Ullensaker kunstforening Maleklubben

18.45-21.00 Roser i hagen Frivillighetens hus. Hesleberg gartneri forteller om  
 roser i hagen. Hesleberg gartneri fra Asker er en familiebedrift som  
 har sin opprinnelse i 1924. Bill: 50 inkl. enkel servering. Loddsalg.  
 Arr: Ullensaker hagelag

19.00 Damenes aften med Bente Erichsen Herredshuset. Tore Østvang  
 i samtale med Bente Erichsen tidligere filmprodusent, regissør, 
 teatersjef v/ Riksteateret og Hedmark teater, samt direktør for 
 Nobels Fredssenter. Sang v/ Guro Lødemel. Bill: 150. 
 Arr: Damenes aften

Foto: Johannes Granseth



Torsdag 16. mars
11.00-12.30 KorAll – noe for deg? Frivillighetens hus. Frivilligsentralen starter  
 allsangkor på dagtid akkurat for deg! Musikalsk leder Linn Asak  
 Andersen. Kom og bli med de gangene du har mulighet.  
 Enkel servering. Gratis deltakelse. Arr: Frivilligsentralen, 
 Ullensaker kommune

12.00-12.30 Middagsbønn med musikalsk fokus Jessheim kirke. Velkommen  
 til en mini-gudstjeneste midt i vår travle hverdag. I Kulturuka har  
 vi ekstra musikalsk fokus, og vi får med oss sanger Stine Mari  
 Langstrand sammen med kantorene våre. Arr: Jessheim og Hovin  
 menighet

12.30-14.00 Den fyrste song Jessheim kirke. Små og store møtes når babysang  
 og eldretreff slås sammen i «Den fyrste song». Her blir det vakkert  
 samspill på tvers av flere generasjoner og mulighet for en matbit  
 og prat. Utlodning. Arr. Jessheim og Hovin menighet

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

17.30 Seniordans – hva er det? Kløfta velhus. Hva er seniordans? - dette  
 vil vi fortelle om og vise deg på vårt arrangement. Servering av  
 kaffe og kaker. Utlodning. Ta turen da vel! Arr: Kløfta seniordans

18.00 Karaokekveld Atlas. Alle kan synge på karaoke, her er det lave 
 skuldre og drop-in – syng med den stemmen du har! For ungdom  
 10. klasse – 20 år. Arr: Ullensaker kommune v/ Ung Kultur

18.00-20.00 Kick-off Global gathering & konsert med Moksha Herredshuset.  
 Her blir det både informasjon om hva Global Gathering er og en  
 idéutveksling om utviklingen videre, i tillegg til en spennende  
 konsert med Moksha. Moksha består av gitarist Oddrun Lilja  
 Jonsdottir, Sanskriti Shrestha på perkusjon/vokal og Tore Flatjord  
 på perkusjon. Sammen skaper de en distinkt og unik blanding av  
 jazz og indisk Raga med stemningsfull improvisasjon og komplekse  
 rytmer. Fri entré. Arr: Global gathering Ullensaker,  
 Ullensaker kommune v/ enhet Kultur

18.30 Håndarbeidskafé & Temakveld Jessheim bibliotek. 
 Arr: Ullensaker husflidslag



18.30-19.30 Min oppdagelse av det enkle friluftsliv og gleden ved å kunne 
 gå på tur Frivillighetens hus. Inspirasjonsforedrag v/ Hanan 
 Abdelrahman. Hanan er mest kjent som mattematikknerd og 
 friluftsentusiast som med engasjement og energi snakker om 
 viktigheten av inkludering av minoriteter i samfunnet, men også 
 viktigheten av å lære seg norsk, engasjere seg i lokale grupper og 
 lag for best integrering. Hanan kommer opprinnelig fra Egypt og 
 har bodd i Norge i over 20 år, men trengte 17 år før hun oppdaget 
 friluftslivets gleder. Enkel servering. Fri entré. Arr: Ullensaker turlag

19.00 Næringsutvikling på Kløfta fra 1850-2000  
 Kløfta menighetssenter. Om næringsutvikling på Kløfta fra  
 1850-2000 v/ Sverre Kværner. Arr: Ullensaker historielag

19.00-22.00 Konsert med Frode Johansen «Bipolarnatt» Kulturbanken Kreti &  
 Pleti. Frode Johansen fra Jessheim har siden 2013 gitt ut 8 album  
 med egne sanger. I Bipolarnatt får vi låter og sjarmerende mellom- 
 snakk om livet, ensomhet, kvinnesak og ekteskap. Alt pakket inn i 
 en folkelig og humoristisk forestilling, men alltid med antydning 
 mot et dypere alvor bak. Bill: 200 (selges i døra). 
 Arr: Vocus viseklubb

Fredag 17. mars
10.30-12.00 Frikk Heide Steen Frivillighetens hus. Pakkhusets kulturkafé.  
 Underholdningen starter kl. 11.00. Kr. 50 inkl. kaffe og kake fra 
 kl. 10.30. Arr: Frivilligsentralen

18.00 Filmkveld Atlas. Filmkveld med påmelding, plass til 30 ungdommer.  
 Meld deg på ved å sende dm til Atlas sin Instagram! For ungdom  
 10. klasse – 20 år. Gratis pizza. Arr: Ullensaker kommune v/ Ung  
 Kultur

20.00 KulturQuiz Kulturbanken Kreti & Pleti. Test dine kulturkunnskaper  
 og bli med på KulturQuiz. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti



Lørdag 18. mars
12.00-14.00 Familielørdag med smykkeverksted – lag ditt eget armbånd  
 Jessheim bibliotek. Vi koser oss med perler og stæsj. Passer for 
 barn fra 5 år. Gratis deltakelse. Arr: Ullensaker bibliotek

12.00-16.00  Galleri med to utstillinger: Egil Nyhus & Barry Matheson Villa Sole.  
 Villa Sole er stolte over å kunne vise frem to ulike utstillinger fra  
 to av Jessheims store sønner: tegninger av Egil Nyhus og  
 gjenstander og historier fra Barry Mathesons liv. Tegnestilen til  
 illustratør, karikatur- og avistegner Egil Nyhus er preget av frodig 
 fantasi og mye humor. Barry Matheson-utstillingen viser hans liv i 
 musikkbransjen som impressario, artistmanager, platedirektør og 
 forlegger. Få - om noen - har satt sitt preg på norsk musikkbransje 
 som Barry Matheson fra Jessheim. Åpen kafé. Fri entré. 
 Arr: Villa Sole

13.00 Åpning av Ullensaker museums nye campingvogn PILA  
 Rådhusplassen. Offisiell åpning v/kultursjef Jon Henrik Solhei.   
 Musikalsk innslag v/ Ullensaker kulturskole. Campingvogna er  
 dekorert av barn og ungdom i samarbeid med Ullensaker Kultur-
 skole og graffitikunstner Pay2. Den skal brukes til å bringe utstillinger  
 og aktiviteter til Ullensakers befolkning – der de er. For mer info se  
 www.mia.no/ullensaker. Enkel bevertning. Arr: Ullensaker museum

18.00 Legally Blond - Ullensaker kulturskole Ullensaker Kulturhus.  
 Ullensaker Kulturskole presenterer musikalen Legally Blond. 
 Vi følger Elle, en ung blondine, som stort sett følger det samfunnet  
 ser på som typisk for «dumme» blondiner; hun er opptatt av mote  
 og sminke, er veldig populær og har mange venner. Hun deltar på  
 masse fester og har en kjæreste som er utrolig kjekk. Men livet  
 hennes tar plutselig en brå vending da kjæresten hennes slår opp  
 med henne. Bill: 200/100. Arr: Ullensaker kulturskole



21.00 Young Waits - a tribute to Neil Young & Tom Waits Kulturbanken  
 Kreti & Pleti. Young Waits presenterer en helaften med musikken  
 til de to legendariske artistene Neil Young og Tom Waits. Du får  
 høre de kjente og kjære, men også de kule og sære låtene. 
 Bill: 220. Arr: Kulturbanken Kreti & Pleti

Søndag 19. mars
11.00-12.00 Gudstjeneste for store og små med Mogreina barnegospel  
 Mogreina menighet. Det blir liv og røre på gudstjenesten i Mogreina  
 kirke i dag! Mogreina barnegospel skal synge – og det skal selvfølgelig  
 vi andre også. Vi skal gjøre ekstra stas på skolestarterne, dvs. de  
 som blir 6 år i 2023. Kirkekaffe etter gudstjenesten. 
 Arr: Mogreina menighet

13.00-15.00 Venneforeningen Kløfta gamle skole 25 år! – Velkommen til  
 åpent hus Kløfta gamle skole. Skolen som er fra 1864 er en av  
 de best bevarte gamle fastskolene i Ullensaker. Venneforeningen  
 Kløfta gamle skole er 25 år i år og inviterer inn til åpent hus.  
 Servering av kaffe og kaker. Utlodning. Gratis inngang.  
 Arr: Venneforeningen Kløfta gamle skole

13.00 Flyhistorie og musikkopplevelser SAS museet. SAS Janitsjarorkester  
 og SAS museet inviterer til musikalsk formiddag med muligheter  
 for å se flymodeller, uniformer og effekter fra hele SAS sin historie i  
 tillegg til en fin konsert. Museet har også en flysimulator det er  
 mulig å prøve. Museet er åpent kl.12.00-16.00. Åpen kafé. Gratis  
 inngang. Arr: SAS Janitsjarorkester, SAS museet

14.00+18.00 Legally Blond - Ullensaker kulturskole Ullensaker Kulturhus.  
 Ullensaker Kulturskole presenterer musikalen Legally Blond.  
 Vi følger Elle, en ung blondine, som stort sett følger det samfunnet  
 ser på som typisk for «dumme» blondiner; hun er opptatt av mote  
 og sminke, er veldig populær og har mange venner. Hun deltar på  
 masse fester og har en kjæreste som er utrolig kjekk. Men livet  
 hennes tar plutselig en brå vending da kjæresten hennes slår opp  
 med henne. Bill: 200/100. Arr: Ullensaker kulturskole



Annet

Utstillinger
• Fotoutstilling – Jessheim bymarkering! Rådhusplassen 
 Arr: Ullensaker kunstforening Fotoklubb
• Jubileumsutstilling 11. – 26. mars, Galleri Jessheim. Arr: Ullensaker kunstforening
• UKM utstilling 10. – 20. mars, Foajeen Ullensaker kulturhus. Offisiell åpning lørdag  
 11. mars kl. 13.00. Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur
• Utstilling av gamle bakstejern Jessheim bibliotek. Arr: Ullensaker bygdekvinnelag
• Månedens bilde Kløfta bibliotek og Jessheim bibliotek. 
 Arr: Ullensaker kunstforening

Museer
• Forsvaret flysamling 
 Lørdag og søndag kl.12.00-16.00. Opplev militær luftfartshistorie fra 1912 til nyere  
 tid på Østlandets største flymuseum. Her kan du også prøve F-16 simulator, alders- 
 grense 12 til 100 år. Åpen kafé. 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. SAS Museet viser en unik samling av  
 historikken til flyselskapet SAS. I tillegg kan du gå opp i utkikkstårnet, som er åpent  
 samtidig med muséets åpningstider og utkikksplattformen som er åpen alle dager,  
 hele døgnet og hele året. Kafé med salg. Fri entré. www.sasmuseet.net

• Ullensaker museum 
 Åpent etter avtale. www.mia.no/ullensaker 

JESSHEIM BIBLIOTEK

Mandag, onsdag og fredag

Tirsdag og torsdag

Lørdag

Søndag

Ubetjent

09-12

09-12

Betjent

12-16

12-18

10-15

Stengt

Meråpent

08-21

08-21

10-21

12-21

KLØFTA BIBLIOTEK

Mandag

Tirsdag og onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Betjent

11-18

10-16

10-18

Stengt

11-14

stengt

Meråpent

08-21

08-21

08-21

08-21

10-21

12-21

http://www.flysam.no
http://www.sasmuseet.net
http://www.mia.no/ullensaker


Ullensaker bibliotek
www.ullensaker.kommune.no/bibliotek

Ullensaker kino 
Kinoprogram se www.ullensakerkino.no

Ungdomshus & fritidsklubber
• Atlas – for ungdom 10. kl. – 20 år: mandag, torsdag og fredag kl. 15.00-21.00, 
 onsdag kl. 14-20. Arr: Ullensaker kommune v/ Kultur

• Calypso mandag/torsdag kl. 14-20, tirsdag kl. 14-17, onsdag 13.00-20.00.  
 Arr: Ullensaker kommune

• Huset mandag/torsdag 14-20, onsdag kl. 12.00-20.00, tirsdag kl. 14-18.  
 Arr: Ullensaker kommune

• New Eden Jessheim Calypso ungdomshus fredag kl. 17.00-23.00.
 Et møtepunkt for de med interesse for anime, manga, cosplay, rollespill, 
 retro-gaming, brettspill og asiatisk kultur generelt. For 14–90+.

• RAST ungdomskveld – for ungdomsskolen og oppover, Folkvang, Algarheim.   
 Fredag 10. mars kl. 20.00-22.30 Arr: Furuseth menighet

• Tweens – for 4.-7. klasse Folkvang, Algarheim. Fredag 10. mars Algarheim 
 kl. 18.00-20.00. Arr: Furuset menighet

 www.ullensaker.kommune.no/fritidsklubber

https://www.ullensaker.kommune.no/bibliotek
https://www.ullensakerkino.no/
https://www.ullensaker.kommune.no/fritidsklubber


Billettinformasjon
Se arrangørenes nettside for billettsalg. 

Spørsmål?
Ullensaker kommune v/ enhet Kultur tlf. 940 28 042 (før kl. 1500) 

E-post: kathrine.oynebraten@ullensaker.kommune.no 
www.ullensaker.kommune.no 

Forbehold om endringer i programmet
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