Program
KULTURDAGENE I ÅS
2017
Lions Club Ås

Lions Club Ås/Eika

Fredag 13. oktober
Nattvandring i skumle strøk i Nordskogen, kl. 19.00
Alle over 7 år er velkomne til å bli med orienteringslagets nattvandring
med skumle opplevelser. Vandringen starter fra NOFIMA ved Osloveien
vest for NMBU. Vi får litt å spise og bålvarme etterpå. Ta med lykt, godt
fottøy og gjerne ei bestefarhand å holde i. Bestemødre er også
velkomne. Merk datoen!
Pris kr. 50 pr. person.

Lørdag 14. oktober
Kunst og- håndverksmesse (salgsmesse) i Ås Kulturhus
kl. 10.00 – 16.00
Totalt deltar 33 utstillere. Også dette året er messa beriket med flere nye
utstillere. Det betyr at vi kan glede oss over et mangfold av produkter.
Her kan du finne flotte og nyttige gaver både til deg selv og andre.
Åpning av Kunst- og håndverkmessen i Ås Kulturhus kl.11.00
Kultursjef Camilla Sæbjørnsen vil foreta den offisielle åpningen.
Kafé i Seniorsenteret i underetasjen i Kulturhuset
Du vil finne en koselig kafé med rikt utvalg av hjemmelagede kaker,
nystekte vafler og rundstykker. Du får også kjøpt kaffe, brus og juice.
Åpningstid lørdag kl. 10.00 - 16.00, søndag kl. 11.00 - 16.00.
Lions Club Ås/Eika selger egne produkter
Medlemmene i LC Ås/Eika selger kaker, lefser og andre godsaker.
Du har også mulighet til å delta i vårt lynlotteri med mange flotte
gevinster.
Lions Club Ås med «snekkerbod»
Gutta i LC Ås stiller også i år opp og hjelper til med snekring av
fuglekasser og verktøykasser. I tillegg kan du få kjøpt flere andre
produkter, bl.a. vår populære levegg for søppelkasser.

Vinnerne i Lions Fredsplakatkonkurranse presenteres kl. 11.30
Lions Clubs International arrangerer hvert år en internasjonal
tegnekonkurranse for barn i samarbeid med FN. Hensikten er å
stimulere kreativiteten og fremme fredstanken blant barn og unge. Barn
over hele verden deltar i denne årlige tegnekonkurransen. Temaet for
årets konkurranse er «Fredens fremtid» (The Future of Peace). I år
deltar totalt 110 elever fra 7. klassetrinn ved fire skoler i Ås: Brønnerud,
Kroer, Rustad og Åsgård. Tegningene vurderes av en jury som utpeker
en vinner fra hver skole. Vinnertegningene sendes videre til Norgesfinalen. Alle tegningene fra Ås-skolene blir vist i kafeteriaen i
Seniorsenteret. Kultursjefen vil overrekke diplomer og premier til
vinnerne av konkurransen.
NMBU, bygninger og park, en historisk vandring kl.11.00
Ås Historielag inviterer til en lokalhistorisk vandring i et landskap hvor
monumentale bygninger har funnet sin plass i et kunstnerisk utformet
parkanlegg. Opplegg ved Olav Haugdahl og Vidar Asheim.
Frammøte v/Ås kirke kl. 11.00.
Barnekino, Elias og Storegaps hemmelighet, kinosalen kl.12.00
Det er en spennende og morsom barnefilm om Elias.
Gratis. Ingen aldersgrense.
Ås kunstforening, fotoutstilling og grønnsaktrykkeri i D6 kl. 12.00
Alle er velkomne til grønnsaktrykkeri i D6. Her kan du få trykt eget
handlenett og smakt på økologisk grønnsaksuppe i samarbeid med Ren
mat.
Konsert med Unni Wilhelmsen i Ås kinoteater kl. 19.00
Ås kommune har invitert en av vår tids viktigste låtskrivere, og en
fantastisk sanger til Ås kulturhus. Hun vil bl.a. fremføre sin egen nydelige
versjon av From Both Sides Now.
Pris kr 350,-/295,- voksne/student

Søndag 15. oktober
Kunst- og håndverkmesse (salgsmesse) i Ås Kulturhus
kl. 11.00 – 16.00
33 utstillere deltar med et mangfold av kjente og nye produkter. I tillegg
«snekkerbod» for barn, lynlotteri og kafésalg som på lørdag.

Ås kunstforening holder åpent kl. 12.00 – 15.00
Det blir utstilling av arbeider fra lørdagens grønnsaktrykkeri. I tillegg er
fotoutstillingen fortsatt åpen og det serveres økologisk grønnsaksuppe.
Kulturkonsert i Ås Kirke med unge lokale musikere kl. 19.00
Medvirkende er elever ved Kulturskolen i Ås og andre aktører.
Arrangør er Lions i samarbeid med Ås Kulturskole og Ås Menighet v/
kantor Jostein Grolid.
Utdeling av «Lions Musikk-pris»
Billetter kr. 100,-for voksne og kr. 50,-for barn kan kjøpes ved inngangen.

Tirsdag 17. oktober
Foredrag: Den grønne paletten i det urbane landskap
I Ås Bibliotek kl. 12.00.
Foredraget vil gi oss kunnskap om verdien av et godt liv mellom husene.
Foredraget er ved landskapsarkitekt Nina Bergitte Bentzen.
Foredraget er gratis.
Foredrag Per Kristian Aschim: Luther – for vår tid? i Ås kulturhus
kl. 19.30
Ås kirkeakademi har reist spørsmålet: Etter 500 år kan man spørre om
Luther har noe å si kirken og samfunnet i vår tid.
Per Kristian Aschim er rådgiver i Presteforeningen.
Pris kr 50,-.

Torsdag 19. okt.
Konsert i Ås Kirke torsdag 19. oktober kl. 19.30
Ås og Vestby musikkorps spiller. Jostein Grolid er solist på orgel.
Medvirkende er også Ås Kirkekor.
Konserten ledes av dirigent Erlend Tunestveit.
Billetter selges ved inngangen, kr. 100/voksen, kr.50/barn.

Fredag 20. oktober
Seniorkino, Dunkirk i kinosalen kl.13.00
Dunkirk er et uhyre gripende, velspilt og intenst krigsdrama som tar for
seg evakueringen fra Slaget om Dunkerque under andre verdenskrig.
Aldersgrense: 12 år.
Pris voksne kr 100,-, honnør/barn/student kr 90,-.
Lan party for ungdom i Ås på Midtgard ungdomshus kl. 19.00
Midtgard og Rudolf ungdomshus arrangerer LAN i samarbeid med
ungdom ved husene. Det vil konkurreres i en rekke pc spill.

LAN er rusfritt og for ungdom mellom 13-18 år.
Frist for påmelding 18. oktober
LAN arrangeres med støtte fra Lions i Ås.

Lørdag 21. oktober
Ås kunstforening har fotoutstilling kl. 12.00
Det blir fortsatt mulig å se fotoutstillingen og resultatet av
grønnsaktrykkeriet i D6.
Åpen kafé med kaffe, vafler og Ren Mat magasiner.

Søndag 22. oktober
Friluftsdag for barn og ungdom i Ekornskogen kl. 12.00
Brønnerud 4H inviterer til moro i skogen med natursti. Start fra
Lionsbenken nedenfor Gamle Åsgård. Stien fortsetter opp i Ekornskogen
bak Søråsteigen. Her blir det storsekkhopp, tautrekking og laging av
popcorn. Det blir også mulig å kjøpe 4H burger og varm kakao.
Ås kunstforening har fotoutstilling kl. 12.00
Fotoutstillingen og resultatet av grønnsaktrykkeriet, forsetter i D6.
Åpen kafé med kaffe, vafler og Ren Mat magasiner.
Avslutningskonsert i Ås Kirke med Magnolia Jazzband, Ås Kirkekor
og prost Hege Fagermoen som gjestesolist kl. 19.00
Kulturdagene i Ås avsluttes med en konsert av gladjazzbandet Magnolia,
Ås Kirkekor og med gjestesolist Hege Fagermoen.
Hege Fagermoen har en flott sangstemme og er en jazz-entusiast.
Billetter kr 300. Billetter kan forhåndskjøpes hos Fargerike Ås
(kontanter), Erik Johansen Libris eller kjøpes ved inngangen fra kl. 18.30
Se egen omtale

Annet
Butikkene i Ås har mange gode tilbud lørdag 15. oktober
Kulturdagene i Ås samarbeider med butikkene i Ås sentrum. Denne
helgen vil de ha mange gode tilbud både inne og ute på gata.

Hovedsponsor for arrangementet

