
Endelig åpner Lillestrøm sitt nye kultursentrum! Dette er så 
stort at det slett ikke holder å feire én enkelt dag. Vi er derfor 
stolte over å presentere syv dager til ende fylt til randen 
med gratis konserter, konferanser, aktiviteter, kake, litteratur, 
teater og mye mer! 

Sammen skal vi lage et fantastisk kultursentrum i Lillestrøm. 
Kulturkvartalene jobber for å skape møteplasser basert 
på bærekraft, inkludering og fellesskap. Programmet i 
åpningsuka gjenspeiler nettopp dette. Vi håper det er noe for 
enhver smak.

Velkommen til hver en gjest- vi gleder oss til å treffe deg! Og 
deg! Og deg! For ikke å glemme deg! Og dere!

Åpning av kulturkvartalene
29. august - 4. september

Unge Viken Teater • Lillestrømbibliotekene 
 Scene 5 • Villa Cara • Lillestrøm kultursenter
 Lillestrøm kulturskole • Nitja senter for samtidskunst

Detaljert program finner du på:

www.lillestrombibliotekene.no



Dag to er det duket for kulturkonferanse på dagtid og et møte med 
frivilligheten på kveldstid. Her kan barn og voksne se hva som rører seg og 
møte frivillige organisasjoner som Romerike SpeedCubers, Skedsmo Røde Kors 
Ungdom, Romerike sopp- og nyttevekstforening og mange flere.

kl. 09.30 - 16.00: Lillestrøm kulturkonferanse | Kulturens plass i byutviklingen  
     @Lillestrøm kultursenter
kl. 18.00 - 20.00: Myldrearrangement på biblioteket | Møt frivilligheten  
     @Lillestrøm bibliotek

Tirsdag 30. august | Kultur og frivillighet

Tredje dag åpnes med et fagseminar om barn og unges medvirkning kunstnerisk 
og kommunalt. På kvelden blir det spennende debatter med blant annet Abid 
Raja, Jan Grue og Ella Maria Hætta Isaksen og Knut Nærum bak mikrofonene. 

kl. 10.00 - 15.00: Seminar | Ung medvirkning @Lillestrøm bibliotek
kl. 16.00 - 17.00: Vil du samarbeide med biblioteket? @Lillestrøm bibliotek
kl. 17.00 - 18.00: Presentasjon og omvisning av kunsten i Kvartal 1. 
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 17.00 - 18.00: En godt bevart hemmelighet – fortellinger om adopsjon i  
     Norge som trekker adopsjonens skyggesider fram i lyset @Scene 5
kl. 18.00 - 19.30: “Jeg er ikke din …!” Om representasjon med Abid Raja,  
     Jan Grue og Ella Marie Hætta Isaksen @Lillestrøm bibliotek
kl. 20.00 - 21.00: Skarpe streker | Erle Marie Sørheim og Knut Nærum snakker  
     om satiretegningenes fortid, nåtid og usikre framtid @Scene 5

Onsdag 31. august | Seminarer

Første dagen av åpningsuka kan man endelig sjekke ut det nye kulturhuset. 
Etter åpningsprogrammet åpnes dørene, og det blir kake til alle i Kulturparken.

kl. 15.00 - 16.00: Åpning ved kultur- og likestillingsminister Anette                 
      Trettebergstuen og ordfører Jørgen Vik. Kulturinnslag

kl. 16.00 - 20.00: Dørene åpner | Velkommen til kulturskolen, biblioteket og  
      øvingslokalene i Intro. Ulike smakebiter fra bibliotekarene
kl. 20.00 - 21.00: INTROduksjonskonsert med Lillestrøm musikkorps @Tellus,  
      salen i Ekko

Mandag 29. august | Offisiell åpning



Torsdagen er den store familiedagen – med teater for små og store barn, 
høytlesning  og forfattermøte med mannen bak den populære tegneserien 
Ragnarok, Odin Helgheim. 

kl. 09.30 - 10.30 Møt forfatter Arne Svingen- for barnetrinnet  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 09.45 - 10.15: Unge Viken Teater | Fabelflakseren @Stjerneplassen
kl. 10.00 - 14.00: Lillestrøm næringskonferanse @Lillestrøm kultursenter
kl. 11.00 - 12.00 Møt forfatter Arne Svingen- for mellomtrinnet  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 12.00 - 12.30: Unge Viken Teater | Fabelflakseren @Stjerneplassen
Kl. 15.30 - 16.30: Forfattermøte og workshop med Odin Helgheim  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 16.30 - 17.15: Unge Viken Teater | Norberts nye nabo @Tellus, salen i Ekko
kl. 18.00 - 18.45: Unge Viken Teater | Norberts nye nabo @Tellus, salen i Ekko
kl. 18.00 - 20.00: Hvordan gi ut en bok selv? @Lillestrøm bibliotek

Torsdag 1. september | Familiedag

Fredagen er for de unge tegneserieentusiastene, aktivistene, skeive, 
forfatterspirene, punkerne, funkerne, grøsserne og danserne. Kom som du er!

kl. 10.00 - 11.00: Grøss og gru med Tor Arve Røssland @Lillestrøm bibliotek
kl. 11.00 - 12.00: Grøss og gru med Tor Arve Røssland @Lillestrøm bibliotek
kl. 16.00 - 17.00: Cha Sandmæl | Fra Mangafan til tegneserieskaper  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 17.00 - 18.00: Penelope Lea: Kan vi bremse klimaendringene?  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 18.00 - 20.00: Konsert med unge, lokale artister @Stjerneplassen
kl. 18.00 - 19.00: Unge Viken teater | UNG TEKST  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 19.00 - 20.00: Fru Bugge | Kunst eller herværk  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 20.00 - 21.00: Konsert | brenn. @Stjerneplassen
kl. 21.00 - 22.00: Utedisco | DJ: DeeJayKay (DJK) @Ute v/Villa Cara

Fredag 2. september | Ungdomsdag



Søndagen er for de kunnskapstørste og de konsertelskende. Her blir det møter 
med kloke hoder som Hessen og Hoem, og vakre toner avslutter uka.

kl. 12.30 - 13.30: Dag O. Hessen | Smart søndag - Cocktail av kunnskap  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 13.30 - 13.45: Konsert med Lillestrøm seniorkor  
     @Lillestrøm bibliotek
kl.14.00 - 15.00: Edvard Hoem | Levde liv på tvers av generasjoner  
     @Lillestrøm bibliotek
kl. 15.00 - 16.00: Konsert med Ine & Edvard Hoem | Alt vi har kjært  
     @Lillestrøm bibliotek

Søndag 4. september | Salig søndag

Lørdagen blir en fest av en dag med noe for alle. Familieshow med Norsk 
ballettinstitutt og Lillestrøm skolekorps, verdenspremiere på den nyeste 
Operasjons-boka, Meg og Kammeraten min – og ikke minst en knakende 
avslutning med selveste Bernhoft og band.

kl. 12:00 - 12:10: Utdeling Lillestrøm kulturpris @Stjerneplassen
kl. 12:10 - 14:00: Familiekonsert med musikk, sang og dans @Stjerneplassen
kl. 13.00 - 14.00: Jørn Lier Horst og Hans Jørgen Sandnes | Verdenspremiere:  
     Detektivbyrå nr. 2, Operasjon Muffins! @Lillestrøm bibliotek
kl. 14.00 - 14.45: Unge Viken Teater | Agentene og det sjukt farlige   
     oppdraget @Stjerneplassen
kl. 15.00 - 16.00: Konsert med Meg og Kammeraten min @Stjerneplassen
kl. 16.00 - 17.00: Å reise seg når alt er håpløst | Forfattermøte med mannen  
     bak Arkin, H.L. Phoenix @Lillestrøm bibliotek
kl. 16.00 - 19.00: Ulike kulturinnslag i parken, bibliotekshagen med mer. 
kl. 20.00 - 21.30: Storkonsert med Bernhoft og band @Stjerneplassen

Lørdag 3. september | Den store kulturdagen

Med støtte fra:


