
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

Mars
     2020

«VAFFELHJARTE»
av Maria Parr

Onsdag 4. mars

Utstillingen i Nystua åpner kl 17.00
Åpningsshow fra kl 18.30

Sceneforestilling kl 19.00

UNG KULTUR MØTES

LØRDAG 14. MARS



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 oppfinn-
sommebarna Trille og Lena i den lille
bygda Knert-Mathilde. L
Farfar følger med – og han er god å ha.

Torsdag 5. mars kl 17.00 og 19.00

We come
from
far, far away

En rørende og morsom
forestilling om to gutters flukt fra Syria
til Norge.
«Årets forestilling for ungdom»
Heddaprisen 2017. L

Lørdag 7. mars

Old Folks Jazz Quintet
er en gruppe godt voksne
herrer med en sterk
lidenskap for musikk.
Musikken de spiller presenteres som
melodiøs, humørfylt og swingende
jazzmusikk, samtidig som de også har
et fokus på mennesket bak musikken.
Olav Korssjøen (sax), Jon-Erik
Gjelten (trpt), Åsmund Snortheim
(bass), Stein Ødegård (gitar), Håvard
Dahl (tr.) L

Torsdag 12. mars kl 19.30

«Glåmdalsmonologene»
Fire nyskrevne monologer

– Fire skuespillere – En pianist
Levi Henriksens «Se meg som elva» for
skuespiller Harald Engan, Heidi Lindes
«Ekte vennskap» for Helle Ottesen,
Tommy Skoglunds «Morgenstund» for
Sten Bjørge Skaslien Hansrud, og Martin
Høgberget/Ingjerd Enghs: «Tømte
kommodeskuffer» med Turid Rivertz Vatne
på scenen. Og Trond Lindheim binder det
hele sammen musikalsk fra piano-
krakken. Elva renner som en strøm gjen-
nom alle monologene, som har utenfor-
skap som overbygning. L

ARRANGEMENTER
L= Ledsagerbevis gjelder

UTSTILLINGER
Galleri Elgen

Lørdag 14. mars

UKM 2020

for Alvdal og Tynset

Utstillingen i Nystua
åpner kl 17.00
Åpningsshow fra kl 18.30
Sceneforestilling kl 19.00
Alle er hjertelig velkomne for å heie,
delta og oppleve UKM!

Inngang voksne over 20 år: kr 100,-   L

Lørdag 21. mars kl 12.00

Skolemusikkens
årlige vårbasar.
Konsert og trekning
kl 14.00.

Fredag 27. mars

Utstilling og Dans
 av kulturskoleelever

Utstillingen åpner kl 18.30
i Galleri Elgen

med påfølgende dansevisning kl 19.00
 i Storsalen.

  Kom og se hva Tynset kulturskoles
  dyktige elever har jobbet med i år!

Torsdag 2. april

Fåset skole: «Løver fra Fåset »

Fredag 17. april
 Familieshow

med tryllekunstner Erik Mogeno.

Lørdag 18. april
Riksteatret: SULT

22. feb – 18. mars

«Jeg Ser Deg»

Malakias Liebmann &
Christopher Logan
koldtnål og tresnitt

27. mars -

Kulturskolen





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

STENGT 26. og 27. mars
 Biblioteket holder stengt på grunn av
 kurs i ny litteratur. Vi ser frem til to
 innholdsrike dager, og håper å komme
 tilbake med ny kunnskap som lånerne
 kan få glede av.

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 gjennom Meg&Mitt.
 ** Lesetips får du på bloggen vår
    «Kortreiste lesetips».
 ** Last ned appen Bookbites for tilgang
     til bibliotekets ebøker

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.

19. og 20. mars kl 19.30

Tynset kirke

Korkonsert

W. A. Mozart: Requiem

 Medvirkende: Musikklinjeelever ved
 N.Ø.v.g.skole, Tynset Blandetkor og
 Øvre Rendal mannskor. 
 Billettpriser:
 Voksen: 200 kr
 Barn u. 16 år: 100 kr
 Student: 100 kr 

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. mars.

Babykino
Se filmene alle snakker om - uten å
tenke på barnevakt! Ta med babyen på
Tynset kino på dagtid. Da er det lov å
snakke, skrike, amme og pludre etter
behov under forestillingen.
«Little Women»

- onsdag 11. mars kl 13.30
«iHuman» - onsdag 18. mars kl 12.15

Barnekino
tar deg rett inn i en filmverden på barnas
premisser og at de voksne skal kunne
hygge seg i selskapet. Barnekino har
tilbud utvalgte onsdager på dagtid.
«Lotte og dragejakten»

- onsdag 4. mars kl 12.00
«Latte Pinnsvin»

- onsdag 11. mars kl 12.00
«Fremad» - onsdag 18.mars kl.12.00
«Samsam» - onsdag 25. mars kl 12.00

Seniorkino
er vårt tilbud spesielt tilrettelagt for et
voksent publikum hvor man kan oppleve
kvalitetsfilmer på dagtid i behagelige
omgivelser og med dempet lyd.
«Emma» - onsdag 25. mars kl 12.15

Fredag 3. og lørdag 4. april,
begge dager kl 20.00.

Tylldalen samfunnshus

«Tylldalsrevyen 2020: HEMATT

 Dørene åpner kl 19.00.
 Bill: 250,-(v) / 100,- for barn tom 10.kl.
 Muligheter for kjøp av mat og drikke.


