
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

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

Åpningstider i svømmehallen i ferien:

Mandag – tirsdag, torsdag  
og fredag .................................11.00-15.00 
Onsdag fellesbad ....................16.00-19.00 
Onsdag voksne over 18 år ......19.00-20.00 
Lørdag .....................................11.00-14.00 
Søndag ....................................13.00-16.00

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 • 3. kvartal - 2019INFORMASJON 

12. oktober er han tilbake igjen. Det er bare 
å spenne fast sikkerhetsbeltene! For kanskje 
kommer det en «Super-SS-Rally-GT-Fast-
back-Hardtop-Sprint»?

Magi- og fantasioperatørene
Torsdag 24. oktober

Improteater om magiske hverdager. En fore-
stilling til deg som alltid lurer på hvem som 
bor inne i det tomme huset i gata, eller som 
hver kveld håper det skal være et monster 
under senga - eller kanskje stikker Super-
mann innom på middag? Ta med hverda-
gen til hele familien og lag litt magi av den 
sammen med Magi- og fantasioperatørene!

Øra Kafe
Torsdag 31. oktober

Husker du på Molde ferga? Ikke det? Vel, da 
kan du være glad for at JazzåTeatret børster 
støvet av Ivers, Aud, Bønni og andre glade 
gutter og jenter!

Torsdag 31.oktober åpner vi igjen dø-
rene til kafeen som har gitt oss «Nasjonale 
sangskatter» som «Glade gutter», «Kast 
loss», «Ekstrajobb», «Just pay med in advan-
ce» og naturligvis «Øra kafe». JazzåTeatret 
har finpusset manus og musikk. Scenogra-
fien er ny, det samme er regien og koreogra-
fien.  Men vi lover publikum at glade gutter 
fremdeles ikke vokser på trær, men de står til 
rors i all slags ruskevær.

Du har rett og slett ikke råd til ikke å være i 
salen når jukeboksen igjen inviterer til fest!

Den Store Kinodagen
Lørdag 2. november

Første helga i 
november braker 
det løs i kinosa-
lene igjen! Da blir 
det halv pris på 
noen av de beste 
filmene vi har hatt 

i 2019! Ta turen innom og se film! vær med 
på konkurranser!

Dalen Mannskor
Søndag 10. november kl 1700. 

Dalen Mannskor inviterer til Korkafé på 
Sunndal pensjonistsenter kl 1700.

Jubileumskonsert med 
Sunndal Storband 
Lørdag 9. november kl 1900 

Lørdag 9. november blir det jubileumskon-
sert i Hovshall med Sunndal Storband!

Erik Bye  
– av og med Benny Borg
Tirsdag 12. november

Benny Borg kom-
mer til Hovshall 
med sin hyllest 
til Erik Bye. Han 
forsøker seg ikke 
som Bye-kopi, 
men skaper sitt 
eget musikalske 
rom i Byes uni-
vers. For artisten 

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

Fra 1. juni er ungdomssenteret stengt på 
fredager.

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: 
Mandag .....................................1000-1900
Tirsdag og onsdag ....................1000-1600
Torsdag  ....................................1000-1900
Fredag .......................................1000-1600
Lørdag  ............................................ Stengt

Nyhet: Biblioteket åpner fra 0800 for 
avislesing.

www.sunndalkulturhus.no

www.sunndal.kommune.no

mrbiblioteket.no/sunndal

Familiebilletter
I år kan du kjøpe familiebilletter i svømme-
hallen og kulturhuset! 
For kr 200,-/110,- får du inngang i svøm-
mehallen og en kinobillett. Inkludert i 
prisen er en gratis toast i svømmehallen og 
et beger popkorn som ellers ville ha kostet 
kr 119,-! 
Familiebilletter kan kun brukes på lørdag-
er, men så lenge man bruker den i løpet av 
en måned kan man godt dra i svømmehal-
len en helg og gå på kino den neste! 
Vi i kulturtjenesten tror at når svømmehal-
len 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): 

Benny Borg har livets eventyr svingt mellom 
vemod og glede, noe som kommer til utrykk 
i både det såre enkle og det lune humoris-
tiske. Her er ingen effekter, ingen storslått 
scenografi, men kun Benny Borg, gitaren og 
en barkrakk. Forestillingen bidrar til at Erik 
Byes arv holdes varm for kjennerne, og den 
vil garantert skape et nytt publikum blant 
yngre generasjoner.

Snødronningen 
Torsdag 14. november 

I november kommer Teateret Vårt til Sunndal 
med sin versjon av eventyret om Snødron-
ningen! Gerda og Kay er bestevenner. Når 
vinteren kommer med en kraftig snøstorm 
får Kay en is-splint i øyet. Han forbanner 
Gerda, blir lokket vekk av Snødronningen og 
forsvinner. Alle tror han er død - bortsett fra 
Gerda. På tross av at Kay har såret henne, 
bevarer hun troen på å finne og redde ham. 
Vi får følge med på Gerdas reise for å finne 
bestevennen. Hun møter mange utfordringer 
på veien – og i enden av reisen venter det 
store spørsmålet: Kan hun bryte forbannel-
sen?

Susanne Lundeng Trio
Tirsdag 19. november 

Susanne Lundeng (fele/vokal), Nils-Olav 
Johansen (Gitar/vokal) og Erik Nylander 
(trommer) kommer til Sunndal. Her får vi et 
dypdykk inn i nordnorsk folkemusikks frem-
ste tradisjonsbærere, som samtidig gir oss 
en ukonvensjonell blanding av tradisjonell 
folkemusikk og moderne samtidsuttrykk.

Evig Søndag
Fredag 29. november.

Teatret Vårt skal dramatisere boken med 
samme navn av Linnéa Myhre og kommer 
til Sunndal fredag 29. november. Skuespiller 
Stine Robin, som også vokste opp i Molde 
på 2000-tallet, tar på seg rollen som Linnéa. 
Vi tror det blir et sårt men godt møte som 
diskuterer prestasjonsangst og psykiske 
lidelser.

Høstferie med kulturtjenesten
I uke 41 har grunnskoletjenesten høstferie- og i den anledning setter kulturhuset opp dag-
kino hele uka klokka 1300. For å få oversikt over hvilke filmer som vises se www.sunndalkul-
turhus.no 

I tillegg er Sunndal svømmehall åpen for fellesbad hver dag fra klokka 1100 hele høstferien.

Og som om ikke det var nok er Sunndal folkebibliotek som alltid åpen med PC-spill, brett-
spill, tegnesaker og bokutlån for både små og store barn. Og voksne, selvfølgelig. 

Velkommen til oss i kulturtjenesten!



Ida Jenshus 
Fredag 20. september

Ida Jenshus er aktuell med nytt album, 
«From this day on». Hun har fått strålende 
kritikker, blant annet denne fra Aftenspos-
ten: “Noe så enkelt og fint som en melodisk 
perle av et album i den forseggjorte popens 
verden.”

Idas musikalske retning er nå betraktelig 
mer framoverlent, utadvent og poppete enn 
tidligere. Tenk gjerne Fleetwood Mac og 
Abba. Ida Jenshus har gitt ut seks album, 
for tre av dem har hun mottatt Spellemanns-
prisen. 

Fredag 20. september kommer hun og ban-
det til Sunndal kulturhus. 

IN2IT International Dance 
Festival 2019
26-28 september

Dance Link AS presents In2IT Internatio-
nal Dance Festival. In2IT is a vibrant and 
dynamic dance festival that occurs annually 
in Sunndalsøra.  It was founded by Tendai 
Makurumbandi in 2016. This will be our fo-
urth presentation of this young festival. From 
26-28 September, In2IT will once again take 
Sunndal on a cultural journey full of great 
experiences.

Sabeltannfest i Støgu!
Søndag 29. september kl 1630 - 1800

Med ny kaptein Sabeltannfilm må vi natur-
ligvis ha en Sabeltannfest i Støgu! Her blir 
det boller, brus, kaffe og kaker! Musikk og 
premiering av den med flottest kostyme. Så 
kl 1800 blir det å løpe inn i Hovshall for å se 
første visning av animasjonsfilmen «Kaptein 
Sabeltann og Den Magiske Diamant!» inn-
gang er kr 50,- for voksne landkrabber, barn 
og pirater får gratis inngang!

Kulturskolens huskonserter
Onsdag 2. oktober kl 1800 og fredag 4. 
november blir det huskonsert i amfiet på 
kulturskolen.

Riksteateret - Jungelboken
Mandag 7. oktober kl 1800

Velkommen inn i en magisk og frodig jungel 
for hele familien! Mowgli er en tøff og uredd 
gutt, men det lurer farer overalt! Tigeren 
Shera Kahn har fått ferten av menneskeblod 
og er på jakt. Den sleipe slangen Kaa forsø-
ker å hypnotisere Mowgli med vakker sang. 
Og hva er det den smågærne apekongen og 
flokken hans pønsker på? Jammen godt at 
panteren Baghera og den bekymringsløse 
bjørnen Baloo passer på!

Fra gutterom  
til rockestjerner 
Torsdag 17. oktober. 

I 1980 ble The Kids kjent over natta med 
monsterhiten «Hun er forelska i lærer’n».  En 
times drodling mellom Dag Ingebrigtsen og 
Torstein Flakne på gutterommet i Trondheim 
førte til 15 uker på VG-lista og starten på to 
karrierer som er smekkfulle av hits gjennom 
bl.a The Kids, TNT og Stage Dolls. Nå gir 
Dag og Torstein publikum et innblikk i sine 
musikalske reiser, og ikke minst et gjenhør 
med hitlåter som: Seven Seas, Love don´t 
bother me, Forelska i lærer´n og Vil du 
værra med mæ hjem.

17. oktober inntar de to m/band scenen i 
Hovshall. Vi garanterer en livat kveld med to 
av landets fremst låtmakere. 

Øystein Sunde Solo
Lørdag 12. oktober

I 1970 braste Øystein Sunde inn i de norske 
hjem med singelen «Jaktprat». Og siden 
har han blitt der. Med 15 soloalbum, flere 
plater med Gitarkameratene, revyer, bøker 
og ulike samarbeid er en av landets fremste 
artister gjennom alle tider. En ordsjonglør 
av de sjeldne og en ditto gitarist. Munnrapp 
og artig – kort sagt en underholder og en 
musikalsk virtuos du knapt finner maken til.  
En kveld med Sunde kan ikke bli annet enn 
vellykket. Han har gjestet Sunndal tidligere. 

SUNNDALSØRA KINO - 3. 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

Rambo 5: Last Blood
Action, Forventet aldersgrense 18 år
Premiere 20. september
Nesten fire tiår etter at han for første gang gikk ut i kamp, er Sylvester 
Stallone tilbake som en av de største actionheltene gjennom tidene, 
John Rambo. Nå må Rambo konfrontere sin fortid, og hente frem 
sine brutale kampferdigheter for å få sin hevn i dette siste oppdraget.

Ad Astra
Sci-fi/thriller, forventet aldersgrense 12 år.
Premiere 20. september
Astronauten Roy McBride (Brad Pitt) reiser gjennom solsystemet til 
det ytre rom for å finne sin savnede far og løse et mysterium som tru-
er vår planets overlevelse. Hans reise vil avsløre hemmeligheter som 
utfordrer naturen til menneskets eksistens og vår plass i kosmos.

Dora og den gyldne byen
Eventyr, forventet aldersgrense 6 år
Premiere 20. September
Oppdagelseslystne Dora har blitt tenåring og begynner på en skole 
i byen. Selv om hun har tilbrakt hele oppveksten i jungelen med ville 
dyr, er det ingenting mot utfordringene som venter på ungdoms-
skolen. Men når foreldrene hennes kidnappes fordi de vet hvor den 
myteomspunne gyldne byen ligger, må hun og hennes nye venner 
fra byen legge ut på et jungeleventyr for å redde dem.  

Blinded By The Light
Premiere 27. september
Komedie/Drama/Musikkfilm, forventet aldersgrense 9 år
Når en klassekamerat introduserer ham til «The Boss», ser Javed 
paralleller med sitt arbeiderklasseliv i Springsteens kraftige tekster, 
og begynner deretter å uttrykke seg i sin egen unike stemme.

Kaptein Sabeltann og Den Magiske 
Diamant
Animasjon/Barn/Familiefilm, forventet aldersgrense 6 år
Premiere 29. September
En sulten guttunge på flukt, en livsfarlig jungelfyrste og selveste 
Kongen på havet i et eventyrlig kappløp om få tak i den magiske 
diamant. Bli med Pinky og Sunniva i det de må hjelpe Kaptein 
Sabeltann med å få tak på den magiske diamanten som kan oppfylle 
ønsker!

Joker
Thriller/Drama, forventet aldersgrense 15 år
Premiere 4. Oktober
Handlingen finner sted i 1981 i et Gotham City preget av økende 
kriminalitet, søppelstreik og store økonomiske forskjeller mellom 
samfunnslagene. Når samfunnet ignorerer og behandler folk som 
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) som søppel, så kan konsekvensene 
bli verre enn man kan forestille seg. Filmen fikk 8 minutters stående 
applaus etter premieren i Venice Film Festival. 

Gemini Man
Action/Will Smith, forventet aldersgrense 12 år
Premiere 11. oktober
En utbrent, eldre leiemorder må forsøke å holde seg i live når han 
plutselig jaktes på av en yngre klone av seg selv, som kan forutse 
hans minste bevegelser. Storslått actionfilm i regi av Ang Lee, med 
Will Smith i hovedrollen.

Swingers
Norsk komedie, forventet aldersgrense 15 år
Premiere 11. oktober
To samboerpar kjeder seg i hverdagen og bestemmer seg for å 
møtes. Det viser seg at det man trodde skulle bli en spennende 
opplevelse, kanskje ikke var helt gjennomtenkt likevel. Gresset er 
ikke alltid grønnere på andre siden av gjerdet. 

Operasjon Mumie
Familiefilm, forventet aldersgrense 6 år
Premiere 18. oktober
Oppfølgeren til Operasjon Mørkemann. Når det kommer en mumi-
eutstilling til Elvestad, skjer en rekke uforklarlige ulykker blant de 
ansatte ved museet. Hva kan være årsaken? Barnedetektivene Tiril 
og Oliver og sporhunden Åtto er på saken. 

Sauen Shaun: Farmageddon
Familie/Animasjon, forventet aldersgrense alle
Premiere 1. november
Når et romvesen med fantastiske krefter krasjer i nærheten av Mossy 
Bottom Farm, prøver sauen Shaun å redde dette utenomjordiske 
vesenet før en farlig organisasjon kan fange henne.

De Dødes Tjern
Skrekk/norsk film, forventet aldersgrense 15 år
Premiere 11. november
Lillians tvillingbror Bjørn dør på mystisk vis alene ved den gamle 
familiehytten. Nå, et år senere, kommer Lillian og vennene hennes til 
hytta for å ta farvel med og selge stedet. Like etter ankomst begyn-
ner mystiske ting å skje. Lillian går i søvne og kan ikke lenger skille 
mareritt fra virkelighet.  Noen eller noe jakter på dem og til slutt duk-
ker liket av en av dem opp. Inspirert av romanen ”De dødes tjern” av 
Bernhard Borge.

Snekker Andersen – Den vesle bygda 
som glømte det var jul
Familie/barn, forventet aldersgrense alle
Premiere 8. november
En ny julefortelling fra universet til Alf Prøysen, en av våre mest 
kjente og kjære forfattere. Snekker Andersen og Julenissen er tilbake 
og denne gangen må de hjelpe lille Elise med å redde jula før det er 
for sent.

Terminator: Dark Fate
Action/Sci-fi/Horror, forventet aldersgrense 15 år
Premiere 8. november
Drapsmaskiner fra en mørk framtid har vært på jakt på Sarah Connor 
(Linda Hamilton) siden 1984. I 1993 tok Sarah ut selskapet som kom 
til å lage teknologien som ville utvikle seg til disse drapsmaskinene. 
Dommedag, atomkrigen startet av drapsmaskinene 29. august 1997, 
kom aldri. Etter 27 år i skjul fra moderne teknologi, kommer Sarah 
over en ny person som blir jaktet på av en ny type drapsmaskin. Er 
en ny dommedag på vei, eller har den allerede kommet og gått uten 
at vi har lagt merke til det? 

Doctor Sleep
Skrekk, forventet aldersgrense 15 år
Premiere 15. november
Flere år etter hendelsene i ved Overlook Hotel i 1980, hvor forfatteren 
Jack Torrance mistet sinnet og prøvde å drepe familien sin, møter 
sønnen Dan Torrance en ung jente med liknende krefter som han. 
Noen er på jakt etter henne, og Dan må prøve å redde henne fra 
både menneskelige og overnaturlige krefter. Oppfølger til «Ondska-
pens hotell,» basert på boken av Steven King.

Ford V Ferrari
Action/biografi/drama, forventet aldersgrense 12 år
Premiere 29. november
Oscar-vinnere Matt Damon og Christian Bale spiller i Ford v Ferrari, 
basert på den sanne historien om den amerikanske bildesigneren 
Carroll Shelby (Damon) og den fryktløse britiske sjåføren Ken Miles 
(Bale), som sammen bygde en revolusjonær racerbil for Ford Motor 
Company for å vinne mot Ferrari i det kjente 24-timers billøpet Le 
Mans i Frankrike i 1966.


