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ASKER KULTURFESTIVAL
– vårens vakreste eventyr
Kulturlivet i Asker er så rikt og så engasjert, at Asker kulturfestival
har sett seg nødt til å utvide den allerede lange helgen med én dag.
Sett av 21. – 26. mai for kultur i alle former!
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D

et har nemlig vist seg å være så
stor pågang med arrangementer til
årets kulturfestival at kulturhuset har bestemt seg for å utvide den allerede lange
helgen med én dag til. Allerede 21. mai
starter det med Tour de Asker, den populære historiske vandringen fra restaurant
til restaurant i sentrum, med solide doser
historiekunnskap attåt.
Det blir for mye å ramse opp alt som
skjer under disse hektiske maidagene,
men la oss ta med noen av høydepunktene her:
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NAKUHEL
NaKuHel ved Semsvannet blir et sentralt
sted denne helgen. Her kan du lære å
danse blant annet vals og reinlender, du
kan gå på visekonsert eller se på hatteutstilling.
Lørdag tar barna over styringen når de
inntar det nyåpnede drivhuset og utekjøkkenet, og lager Barnas restaurant
under kyndig ledelse av kokker i toppsjiktet.
Det blir også mulighet for å besøke biene på åpen bigård.

DET STORE BANKRANET
Også i Asker sentrum står barna for stor
underholdning denne lørdagen når barneoperaen «Det store bankranet» settes
opp med to forestillinger i kulturhuset.
Forestillingen har tidligere vært satt opp
på Den Norske Opera, men Askerversjonen er et samarbeid mellom Asker
kulturskoles barne- og ungdomskor og
Musica Sinfonietta.
Her får vi action for alle penga når det blir
opp til barna å ordne opp etter at banken
har blitt ranet. I kulturhuset denne dagen
deles også kulturprisen ut.

På utsiden vil sentrum dirre av energi
med jazzparade og et vell av mattilbud
og kulturoppvisninger av forskjellige
slag.
VOLLEN
Et annet knutepunkt under festivalen, blir
som vanlig Vollen. Fredag kan du ta en
kort avstikker på vei til dit, om Slemmestad, der det blir Raga Rockers på Sekkefabrikken.
Lørdag, etter at barna har kommet seg

i seng, utslitte etter å ha stelt til middag
på Barnas restaurant, er det de voksnes
tur til å lufte seg med Bo Kaspers konsert
i Vollen. Dagen etter blir det tradisjonen
tro mektig operakonsert.
Dette var noen av høydepunktene, men
Asker kulturfestival byr på mye, mye mer,
så planlegging er strengt nødvendig.
Sjekk facebooksiden til Asker kulturfestival, og Aktiviasker.no for fullt program i
god tid før festivalen for å sikre deg at du
får med deg det viktigste.

KINO FOR UNGDOMMEN
Natt til 1.mai samarbeider Asker
kulturhus og Asker kino om
kinomaraton med hele tre filmer i
tre saler. Dette er et rusfritt tilbud til
ungdom fra ungdomstrinnet og
videregående skole. Full
underholdning fra klokken 17 til
midnatt, koster 80 kroner. Pizza
og brus er inkludert, og i pausen
mellom filmene blir det konkurranser
og moro. Billetter kan kjøpes
elektronisk eller på kinoen, men
pass på, det kan bli utsolgt. Se
informasjon på www.aktiviasker.no

GAVEKORT -Asker kulturhus
Her kan du kjøpe gavekort
som kan benyttes som betaling
ved Asker kulturhus.
Gavekortet er gyldig i 12 mdr.
etter utstedelsesdato.
www.askerkulturhus.no
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