
INFORMASJON

BILLETTSALGET

Kino: i 2. etg. ved inngang NAV.

Arrangementer: billettskranken i Nystua.
Betjent 1  time før arrangement / kinovisning.

Telefon 62 48 52 03 i samme tidsrom.

Reserverte billetter må hentes innen

14 dager etter reservasjon, og senest 1 uke før forestilling.

(Reservasjonen blir da slettet, og billetten legges ut for salg på nytt)

Billettautomat er plassert ved hovedinngangen i kulturhuset.

www.tynsetkulturhus.no

Februar
     2020

VAFFELHJARTE
av Maria Parr

På kino fra 21. februar

4. mars

THE
CALL

OF
THE

WILD



Torsdag 6. feb kl 19.00
Fredag  7. feb kl 19.00

«Utlendingen»
    av Larry Shue

I denne komedien møter du Charlie
Baker - en ganske stusselig fyr;
korrekturleser med sosial angst, lei av
livet, på hotelltur i ingenmannsland. Han
liker ikke å snakke med folk og later derfor
som han ikke forstår de andre gjestene.
Det er duket for forviklinger når private
samtaler fulle av hemmeligheter og
konspirasjoner foregår, med Charlie til
stede.
Et sammensurium av karakterer, alle med
en god dose sneversyn og fremmedfrykt,
legger grunnlaget for en høyaktuell politisk
farse. I Larry Shues velskrevne komedie
vil mange kunne møte seg selv i døra...

Med:Tom Styve,Marit Synnøve
Berg,John Nyutstumo,Anne Guri
Tvedt,Sunniva Du Mond Nordal og
Roger Opdal Paulsen
Regi: Terje Strømdahl

Lørdag 8. feb kl 20.00

HEARTATTACK AND VINE.

En hyllest til Tom Waits
Hilde Louise Asbjørnsen (vokal) og
Guro von Germeten (vokal, trekkspill)
inviterer til fest for å hylle sin store
musikalske muse Tom Waits.
De to låtskriverne har gjennom sine
mange respektive album latt seg inspirere
av Waits’ fortellende tekster og
dramatiske musikalske univers, og høsten
2019 delte de endelig scenen sammen
foran en fullsatt Nasjonal jazzscene for å
tolke sine favorittlåter fra Waits’ katalog i
anledning hans 70-årsdag.
I ryggen har de et glitrende band
bestående av Olga Konkova på piano,
Oddrun Lilja på gitar,
Ellen Brekken på bass og
Elisabeth Nesset på trommer.

Arr.:

ARRANGEMENTER
L= Ledsagerbevis gjelder

UTSTILLINGER
Galleri Elgen

Ondag 4. mars kl 18.00

 Riksteatret:

 VAFFEL-
 HJARTE
 av Maria Parr

En venn i livet skulle alle ha!

Maria Parr er blitt omtalt som vår nye
Astrid Lindgren og norsk barnelitteraturs
nye superstjerne. «Vaffelhjarte» kjenner
du kanskje også fra TV-serien på NRK
med musikk fra Odd Nordstoga?
En fartsfylt teaterforestilling med humor,
varme og mye musikk.
Og lukten av nystekte vafler, så klart.
«Vaffelhjarte» handler om de to barna Trille
og Lena i den lille bygda Knert-Mathilde.
I Riksteatrets store familieforestilling følger
vi de to oppfinnsomme barna gjennom liv
og vaffelrøre ett helt år. De finner på masse
moro, gjør rampestreker og har
hemmeligheter sammen.
Farfar følger med – og han er god å ha.

Torsdag 5. mars
Teater Innlandet:
«We come from far, far away»

Lørdag 7. mars
Jazzklubben:
Old Folks Jazz Quintet er en
gruppe godt voksne herrer med
en sterk lidenskap for musikk.

Lørdag 14. mars
UKM 2020

for Alvdal og Tynset
PÅMELDINGEN ER ÅPEN PÅ:

https://ukm.no/alvdal-tynset/

Påmeldingsfrist 14.februar.

 - 12. februar

«Historier fra Lilletun»

Trine Louise Weens illustrasjoner fra
et underfundig univers skapt av Anne
Linn V. Schãrer.

22. feb – 18.mars

«Jeg Ser Deg»

Malakias Liebmann &
Christopher Logan
koldtnål og tresnitt

 Vernissage lørdag 22. feb kl 13.00





E-post:
postmottak.biblioteket@tynset.kommune.no
Hovedbiblioteket:

Tlf: 940 17 210 / 62 48 52 19

Søk i katalogen til Tynset bibliotek:
http://asp.bibits.no/tynset.fb
Lesetips:

http://kortreistelesetips.blogspot.no

Velkommen til

Hverdager 09.00 - 15.00 tlf. 62 48 52 59
Lørdag 11.00 - 14.00
Lunch-buffé kl. 11.00 - 13.30 på virkedager.
Vi serverer kaffe og kaker.

ARBEID OG INKLUDERING

PLAKAT-TAVLA

VIKTIGE OG NYTTIGE
TELEFON-NUMRE

Legevakt: 116117
Ruteopplysninger: 915 02 040

(alle dager)
Drosje: 62480300 / 47514747

ÅPNINGSTIDER VED TYNSET
 Mandag og tirsdag: 11.00 - 16.00
 Onsdag:  11.00 - 18.00
 Torsdag:  11.00 - 16.00
 Fredag:  11.00 - 13.00
 Lørdag:  11.00 - 14.00

ÅPNINGSTIDER
KVIKNE BYGDEBIBLIOTEK

Mandag 09.00 - 12.15
Onsdag 16.00 - 19.00

BIBLIOTEKET PÅ NETT
 ** Du kan søke i bibliotekets database
    på nett, følge med på boknyheter og
    reservere bøker.
 ** Lesetips får du på bloggen vår
    «Kortreiste lesetips».
 ** Last ned appen Bookbites for tilgang
     til bibliotekets ebøker

STRIKKEKAFÉ FOR ALLE
STRIKKEGLADE

Lørdag 8. februar kl 11.00 - 14.00

    arrangerer

Ta med strikketøy og kom!   Utlodning.

UTSTILLING
«SKIFAMILIEN NØFYSE»

 Kjell Aukrust ville ha fylt 100 år i 2020. 
 «Skifamilien Nøfyse» er laget som en
 hyllest til multikunstneren Kjell Aukrust
 av kunsthåndverker Hans Løvmo.
 Utstillingen står oppe fra lørdag 8. februar.

Vær ute i god tid med stoff til
FOLDEREN og PLAKAT-TAVLA

Ring, skriv eller send e-post til oss,
postmottak@tynset.kommune.no

før 10. februar.
Annonsering på PLAKAT-TAVLA

koster kr 6,- pr mm høyde.

Fribilletter til nytilflyttede

Vi ønsker at alle skal bli kjent med
tilbudet i Tynset kulturhus.
Vi gir derfor 1 fribillett til kino og 1 fribillett
til kulturhusarrangementer til hver person
som har meldt/melder flytting til Tynset
i løpet av 2019.
Billettene kan hentes på servicetorget.
Hjertelig velkommen til Tynset – og
Tynset kulturhus/kino!

Kurs våren 2020:
Bunadcape:
Starter 4/3, kl 18.30-21.30.

Trykke på skinn og tekstil:
28/3 og 4/4, kl. 10.00 - 14.00

Interessert?   Kontakt
Anne Marit Bergseth 900 92 378

Lørdag 14. mars

UKM for Tynset og Alvdal

Brenner du inne ned et talent?
 Kan du nikke ballen utallige ganger,
eller kan du holde pusten sykt lenge?

Meld deg på UKM med hva du kan!

Film - Journalistikk - Skating - Teater -
Triks - Dans - Nysirkus - Lysteknikk -
Skulptur - Musikk - Programmering -
Foto - Litteratur - Cosplay - Tegning -

eller ?

PÅMELDINGEN ER ÅPEN PÅ:
https://ukm.no/alvdal-tynset/

Påmeldingsfrist 14.februar.


