
Sunndal svømmehall
Mandager: 
Fellesbad .................................11.00-13.00 
Voksne over 18 år ...................19.00-20.30

Tirsdager: 
Fellesbad .................................17.00-19.00 
Voksne over 18 år ...................19.00-20.00

Onsdager: 
Morgenbad ..............................07.00-09.00 
Fellesbad .................................17.00-19.00 
Voksne over 18 år ...................19.00-20.00

Torsdager: 
Fellesbad .................................17.00-19.00 
Voksne over 18 år ...................19.00-20.00

Fredager: 
Fellesbad .................................17.00-19.00 
Voksne over 18 år ...................19.00-20.00

Lørdager: 
Fellesbad .................................11.00-14.00

BESTILLING AV BILLETTER: 
Telefon 916 94 701 - på Internett: http://sunndal.kulturhus.no 
Bestille lokaler i Sunndal Kulturhus: Sunndal kommune, 
telefon: 71 69 90 00 

Kultur i Sunndal
 • Utgitt av Sunndal kommune • 1. kvartal - 2019INFORMASJON 

Det e itj størrelsa det 
kjæm an på- et Kveli Rå-
nes og Bremseth show 

Med showet Det e itj størrelsa det kjæm 
an på, fortsetter de elleville historiene som 
utspiller seg i fantasigrendene Brein, Lein 
og Klein. Forestillingene i november 2018 
ble raskt utsolgt, og nå er det klart for 
ekstraforestllinger. En av dem blir i  Hovs-
hall og Sunndal kulturhus. Kanskje er det 
kombinasjonen av nyskrevne sanger og 
gamle allsang-slagere og humor som ikke 
er ondsinnet som gjør at nærmere 70 000 
personer har fylt salene over hele midt-nor-
ge? De fleste som går ut fra et Kveli Rånes 
Bremseth-show går ut med et smil om mun-
nen. Velkommen!

Tirdag 05.03 kl. 1900 Billett kr 350,- 

To damer- to herrer

Det er duket for en konsertopplevelse fra 
øverste hylle denne kvelden, når søsken-
parene Hemsing og Larsen møtes med 
alle sine strenger i Hov kirke. Ranghild og 
Eldbjørg Hemsing, Gjermund og Einar Olav 
larsen – fire musikere som tar oss med inn i 
en spennende muskalsk verden. Der finnes 
tradisjonsmusikk fra Valdre og Trøndelag, 
der får vi møte både Bach og Bull.  Dette kan 
fort bli heftig!

Hov kirke torsdag 28.03 kl. 1900.  
Billett kr 270,-

Ringenes herre

En musikal om vennskap og kampen mel-
lom det gode og det onde.

Kulturskolen ønsker å gi dere varige opple-
velser, og vil ta dere med på et herlig eventyr 
- inn i fantasiens verden.

4 - 5. april kl. 18:00

Søndager: 
Fellesbad .................................13.00-16.00

I skoleferier: 
 
Mandag, tirsdag, torsdag  
og fredag  ................................11.00-15.00 
Onsdag....................................16.00-20.00 
Lørdag  ....................................11.00-14.00 
Søndag ....................................13.00-16.00

Kulturtjenesten:
Kultursjef: Ole Magne Ansnes tlf 975 95 148  
e-post: ole.magne.ansnes@sunndal.kommune.no

Kulturhusleder/kinosjef: Steinar Husby tlf 905 88 438  
e-post: steinar.husby@sunndal.kommune.no

Avdelingsleder idrett: Siv Grete Sponås tlf 958 45 789  
e-post: siv.grete.sponas@sunndal.kommune.no

Biblioteksjef: Claus Christian Hansen telefon 941 94 963  
e-post: claus.christian.hansen@sunndal.kommune.no

Kulturskolerektor: Ingemar Andersson telefon 413 24 002  
e-post: ingemar.andersson@sunndal.kommune.no

Avdelingsleder ungdom: Kjersti Ramsøy-Halle telefon 916 02 507  
e-post: kjersti.ramsoy-halle@sunndal.kommune.no

Sunndal ungdomssenter
Telefon klubbleder: 481 13 149
Mandag og onsdag .............. 1700 til 2145
Fredag  .................................. 1800 til 2245

Sunndal kulturhus
Mandag til fredag  .....................0900-2300
Lørdag  ......................................1200-1800
Søndag  .....................................1600-2300

Åpningstidene kan endres ved helligda-
ger, ferier og enkelte arrangementer.

Sunndal folkebibliotek: 
Tirsdag, onsdag og fredag  .fra 1000-1600
Mandag og torsdag  ............fra 1000-1900
Lørdag  ................................fra 1000- 1400

www.sunndalkulturhus.no

www.sunndal.kommune.no

mrbiblioteket.no/sunndal

KULTURKALENDER:

Mulvikarkivet
Fylkesfotoarkivar Ragnar 
Albertsen forteller om 
arbeidet med fotograf 
Magne Mulviks arkiv. 
Albertsen forteller om 
arbeidet hittil og hvilke 
planer han har for arbei-
det framover.

Sunndal folkebibliotek

Onsdag 20. mars kl. 18.00

Gratis inngang 

Forfatterkveld
Gunn Marit Nisja er 
aktuell med ny bok og 
den vil hun presentere på 
Sunndal folkebibliotek

Sunndal folkebibliotek

Onsdag 27. mars  
kl. 18.00

Gratis inngang

Familiebilletter
I år kan du kjøpe familiebilletter i svøm-
mehallen og kulturhuset! 

For kr 200,-/110,- får du inngang i 
svømmehallen og en kinobillett. Inklu-
dert i prisen er en gratis toast i svømme-
hallen og et beger popkorn som ellers 
ville ha kostet kr 119,-! 

Familiebilletter kan kun brukes på 
lørdager, men så lenge man bruker den 
i løpet av en måned kan man godt dra 
i svømmehallen en helg og gå på kino 
den neste! 

Vi i kulturtjenesten tror at når svøm-
mehallen åpner kl 1100 og første film 
starter kl 1300 på lørdager, så kan dette 
være en flott måte å tilbringe lørdagen 
med familien på! 

Én kinobillett og ett beger popkorn

 Én svømmehallbillett og én toast
 

Barn, kr 115,-

Gyldig kún på lørdager. Verdi liten popkorn kr 69,-, toast kr 50,- 

Familiebillett  

(gyldig i én måned)
Dato:

Selgers signatur (krediteres kulturtjenesten i Sunndal): 

Én kinobillett og ett beger popkorn

 Én svømmehallbillett og én toast

 

Voksen, kr 200,-

Gyldig kún på lørdager. Verdi liten popkorn kr 69,-, toast kr 50,- 

Familiebillett  

(gyldig i én måned)

Dato:
Selgers signatur (krediteres kulturtjenesten i Sunndal): 

Sunndal vinterfestival 9 
– 10. mars 2019 
Sunndal vinterfestivalen er en festival som 
passer for alle. Skiheisen er åpen, matser-
vering, to kiosker, bålpanner, akebakker, 
kuleløyper, hopp, slalåmrenn, skikarusell, 
barneskirenn, lufteturer med helikopter og 
mye mer.

Sunndal Alpinsenter -  
åpningstider
Lørdager og søndager  11.00 – 15.00 
Kveldskjøring - onsdager 17.00 – 20.00



Maria Haukaas Mittet & 
Lars Bremnes

Mange har sikkert fulgt med på «Hver gang 
vi møtes», og der blitt kjent med artistene 
og musikerne Maria Haukaas Mittet og Lars 
Bremnes. I vinter blir de å finne på turné-
veien sammen, og selveste turnestarten er 
lagt til Sunndal kulturhus og Hovshall. Der vil 
de møtes på scenen gjennom egne viser og 
andre sanger som har betydd mye for dem 
begge.

Konserten fremføres av Maria og Lars 
sammen og hver for seg, med et felles band. 
Vi garanterer en flott konsertopplevelse for 
publikum i alle aldre!

Torsdag 28.02 kl. 19.00 Billett: kr 350,-

Meg og kammeraten 
min - for nysgjerrige 
barn og voksne

Meg og kammeraten min er Martin Hagfors 
(Meg) og Erik Johannessen (Kammeraten). 
Martin er kjent som en av landets mest 
respekterte låtskrivere, Erik som trombonist, 
arrangør og multi-instrumentalist fra blant 
andre Jaga Jazzist. Dagens næringsliv skrev 
at Meg og kammeraten min lager landets 
mest fornøyelige barnemusikk, Trønder-
Avisa opplevde at duoen fikk fram både 
humring og gåsehud. Men det er først på 
konsert at de virkelig briljerer med uovertruf-
fen publikumskontakt, smittende spilleglede, 
fascinerende historiefortelling og bunnsolid 
musisering. Her er det bare å glede seg til 
besøket i Sunndal kulturhus.

Onsdag 13.02 kl. 18.00 Billett: kr 150,- 

Randi Antonsen  
i Galleri Barbara 

Randi Antonsen er utdan-
net kunstner og pedagog 
bosatt i Verdal hvor hun 
driver sitt eget verksted og 
galleri VY. 

Hun har deltatt på lange 
utstillinger i inn- og utland 
og i februar gjester hun 
Galleri Barbara i Sunndal 
kulturhus.  

UKM

UKM går av stabelen 2.mars klokken 1500. 
Ungdommer mellom 13 og 20 år inviteres til 
å delta på årets lokalmønstring. Bli med, vis 
oss hva du kan! www.ukm.no

Bukkene Bruse lager 
rumpebrann

Bukkene Bruse lurer på hva de skal gjøre i 
ferien. De to minste vil helst til utlandet, men 
den største synes det blir altfor dyrt. Han vil 
heller på setra som de brukte å gjøre før. 

En av Riksteatrets største suksesser de se-
neste årene er Bukkene Bruse- og nå er de 
tilbake og setter  fyr på rumpa til trollet!

Mandag 11.03 kl. 1800 Billett: kr 235,-. 

Se grupperabatter på www.sunndalkultur-
hus.no

SUNNDALSØRA KINO - 1. KVARTAL 2019
Sunndal kulturhus er på facebook
“LIK” oss på facebook, og få jevnlige 
oppdateringer om nye arrangement, 
filmer etc. 

ARRANGEMENT:

 
• BESTILLING AV BILLETTER TELEFON 916 94 701
• ÅPNINGSTIDER BILLETTSALG:
 Tirsdag - fredag: 16:00 - 21:00 
 Lørdag: 12:00 - 15:00
• HENTEFRISTER: 
 Kino: 1 time før forestilling  •  Andre forestillinger: 3 dager etter bestilling.
 Unngå hentefrist ved å kjøpe billett på Internett: http://sunndal.kulturhus.no

 Søndag: 16:00- 21:00

Amundsen
Biografi/Drama, forventet aldersgrense 12 år

Premiere 15. februar

Dette er historien om verdens største polfarer, men også om 
en fascinerende privatperson. Om nødvendig løy han og bedro 
sine nærmeste for å oppnå det han ville, og som en konsekvens 
lyktes han profesjonelt, men betalt en høy pris som menneske. 
Roald Amundsens største støttespiller i mer en tjue år var broren 
Leon, som alltid kom i skyggen av Roald. Når Roald gikk for 
langt var det broren som fikk regningen.

Legofilmen 2
Animasjon/Familie/Humor, forventet aldersgrense 6 år

Premiere 15. februar 

Det har gått fem år siden alt var helt utrolig og innbyggerne 
står overfor en ny, stor trussel: LEGO DUPLO®-inntrengere 
fra verdensrommet, som ødelegger alt raskere enn det kan 
gjenoppbygges. Kampen om å beseire dem og gjenopprette 
harmoni med LEGO-universet vil ta Emmet, Lucy, Batman og 
deres venner til fjerne, uutforsket verdener, inkludert en merkelig 
galakse hvor alt er en musikal.

Eternity’s Gate
Drama/Kunst, forventet aldersgrense 9-12 år

Premiere 22. februar

Et blikk på livet til maleren Vincent van Gogh Willem Dafoe ei 
løpet av tiden han bodde og jobbet i Arles, Frankrike. Vi følger 
her Vincent Van Goghs utvikling av sin unike fargerike stil, hans 
kamp med religion, mental sykdom og det dramafylte vennska-
pet med den franske kunstneren Paul Gauguin.

The Prodigy
Skrekk, forventet aldersgrense 15 år

Premiere 22. februar

Oppførselen til Sarahs unge sønn Miles signaliserer at en ond 
og muligens overnaturlig kraft har tatt over kroppen hans. I frykt 
for sin egen og sin manns sikkerhet, må hun sette til side sine 
morsinstinkter for å finne ut hva eller hvem som forårsaker hans 
voldelige handlinger. Hun er tvunget til å lete etter svar i fortiden 
gjennom hypnose og sjelevandringer, og linjen mellom illusjon 
og virkelighet blir skremmende uskarpt.

Cold Pursuit
Action/Humor, forventet aldersgrense 12 år

Premiere 1. mars

Liam Neeson spiller Nels i den amerikanske versjonen av den 
norske filmen Kraftidioten. Han er en brøyteplogsjåfør som ak-
kurat har blitt kåret til årets borger i den lokale snølandsbygda 
i Rocky Mountains, men han føler livet har lite mening. Når 
sønnen blir drept, blir han gledelig overrasket over at han nå har 
noe å leve for: Å ta hevn på narkogjengene han mistenker tok 
livet av hans sønn. 

Captain Marvel
Action/Marvel, forventet aldersgrense 12 år

Premiere 6. mars

Carol Danvers er en soldat fra Kree-romsivilisasjonen i krig mot 
Skrull-romimperiet, en ondsinnet rase som kan kamuflere seg 
som andre raser og ta over samfunnene deres fra innsiden. Men 
når Carol kommer til jorda for å stoppe en Skrull-trussel, så hus-
ker hun minner som tilsier at hun egentlig er i fra jorda og ikke 
fra Kree. Hvem vil hun være lojal til i kampen mellom Kree, Skrull 
og menneskeheten?

Ut og stjæle hester
Drama, forventet aldersgrense 12 år

Premiere 8. mars

Året er 1999. Trond er 67 år gammel, og har flyttet til en øde 
plass. Når høsten nærmer seg vinter gleder han seg til nyttårsaf-
ten 2000, som han skal feire helt alene. Han oppdager en nabo, 
en mann han kjente sommeren 1948. Den sommeren faren 
forberedte han på det store sviket. Men også den sommeren 
Trond ble voksen og kjente på lukten av en kvinne han ønsket å 
være nær; den samme kvinnen faren ønsket å dele livet sitt med. 
Basert på Per Pettersons internasjonale bestselger fra 2003.

Kule Kryp 2
Animasjon/Familiefilm, forventet aldersgrense Alle

Premiere 8. mars

Ved et uhell blir vår venn marihønen fanget i en eske som 
sendes av gårde til en øde øy langt borte. Her lurer nye og 
ukjente farer, og småkrypene samles derfor til en ny spektakulær 
redningsaksjon. Men rekker de frem i tide til å redde marihønen? 
En spennende og morsom film for hele familien!

Skammerens datter 2
Fantasy/Nordisk, forventet aldersgrense 12 år

Premiere 15. mars

Dina har arvet sin mors overnaturlige og magiske evner. Hun 
kan se ondskapen i andres øyne, og hva de skammer seg over. 
Nå lever hun som flyktning sammen med mor og bror Davin, og 
den landsforviste prinsen Nico. Når Davin og Nico tas til fange 
og sperres inne i den beryktede Sagisborgen, tvinges Dina ut 
på nye eventyr. Nordisk-produsert fantasy med bla. Annet Jacob 
Oftebro blant hovedrollene.

US
Grøss/Thriller, forventet aldersgrense 15 år

Premiere 22. mars

Regissøren av grøssersuksessen Get Out er tilbake med en 
ny skremmende film. Tyler-familien drar på ferie til Santa Cruz. 
Natten etter at den yngste sønnen i familien forsvinner en liten 
stund, bryter fire mystiske personer seg inn i huset deres. Sjok-
ket er stort når de forstår at disse fire faktisk er groteske dobbelt-
gjengere som vet hva de tenker og hva de gjør, og det blir raskt 
klart at man må sloss for å overleve. 

Dumbo
Animasjon/Familiefilm, forventet aldersgrense 6 år

Premiere 29. mars

En nytolkning av Disneys Dumbo fra 1941. Holt var en gang en 
sirkusstjerne, men han måtte ut i krigen og kom tilbake dypt 
påvirket. Sirkuseieren Max Medici leier han inn til å ta seg av 
Dumbo, en nyfødt elefant som blir latterliggjort for sine store øre. 
Når Holt sine barn oppdager at Dumbo kan fly, så kommer den 
karismatiske entreprenøren V.A. Vandevere og trapesartisten 
Colette Marchant inn for å gjøre elefanten om til en superstjerne.


