
Ulefoss 
samfunnshus

Gamlebanken 
i Lunde

Lørdag 22. februar kl 13
Ulefoss samfunnshus
VINTERKINO
med Nome kino

I samarbeid med Nome 
kino viser vi «Dronningens corgi» - en perfekt 
avslutning på vinterferien. 
Siden corgi-hunden Rex ankom Buckingham 
Palace har han levd et liv i luksus. Som kronhund 
og dronningens soleklare favoritt har han lagt til 
seg en nokså irriterende og arrogant holdning. Når 
han en dag klarer å klosse det skikkelig til under en 
diplomatisk middag på slottet mellom kongefamil-
ien i England og USAs president blir det rabalder.

Passer for alle!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 21. mars kl 13
Ulefoss samfunnshus
DE TRE SMÅ GRISER 
med Teater Fabel

Det var en gang en grisemor som hadde tre små 
grisunger. 
Da de ble store, var det blitt flere munner å mette 
enn grisemor klarte. Hun bestemte seg for å sende 
dem ut i verden for å søke lykken. En vakker dag 
dro grisene av gårde.
Vi følger de tre små grisebrødrene på deres vei for 
å søke lykken. 
Men, aller først vil de bygge 
seg eget hus!

Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 21. mars 
kl 12-15.30 
i Ulefosshallen
BARNAS MARKED
Ulefoss musikkorps arrangerer Barnas Marked 
med mye flott nytt og brukt for voksne og barn. 
Her finner du markedsboder, kafè med de deiligste 
kaker, aktiviteter for barna og loddsalg. “Barnas 
Hjerterom” i storsalen med Teater Fabel kl 13. 
Ta med hele familien og kor dere sammen med oss. 

Gratis inngang, varmt velkommen!

Tid for opprydding?
Info og påmelding vedrørende bodplass, 
kontakt Lars Kjellemo tlf 930 73 150

Lørdag 18. april kl 13
Gamlebanken i Lunde
BIKUBEN
med Teater Ibsen

En passe voksen mann i passe 
fin dress dukker opp med en 
bikube. Den skal snart vise 
seg å være rene forundring-
spakken med innebygd komfyr, eget vannverk, 
hemmelig jukeboks og en miniatyrscene. I tett 
og levende samspill med det unge publikummet, 
lekes fram en liten livshistorie om en mann som 
får alt – og mister det. Alt unntagen en bikube…

Passer for barn fra 3 år!
Billett: 50,- (ALLE)

Lørdag 6. juni kl 13
Villa Lunde
TRYLLEFLØYTEN 
– barneopera
med  Anne Lise Sydnes, 
Alexander Cadden og Jakob Zethner 

Barnas Hjerterom og Villa Lunde presenterer en av 
verdens mest kjente operaen – Tryllefløyten!
Den unge Pamina er fanget i Sarastros borg. Når 
hennes mor, Nattens dronning, får høre dette blir 
hun så rasende at hun truer med å drepe Sarastro. 
Men så kommer den unge mannen Pamino med en 
magisk fløyte, klar for å redde Pamina.

Passer for barn fra 5 år 
Billett: 50,- (ALLE)

Mandag 27. januar kl 19 (Holla 10-årige skole)
Mandag 24. februar kl 19  (Lundevang)
Mandag 30. mars kl 19  (Holla 10-årige skole)
Mandag 27. april kl 19  (Lundevang)
Mandag 25. mai kl 19   (Ulefoss samfunnshus)

Elevkonsert i regi av Nome kulturskoleder flere 
kulturskoleelever viser frem sine ferdigheter og gir 
foreldre og andre en smaksprøve på hva de lærer på 
kulturskolen. Konsertene foregår i Amfiet på den nye 
Holla 10-årige skole og på Lundevang. Gratis inngang!

Hjertelig velkommen!

Villa Lunde


