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En reise i folkemusikk og visetradisjon på 
klassisk vis, musikerne Bente Illevold og 
Anders Kregnes Hansen. Fotoutstilling av 
skogfinske områder, særlig Finnskogen. 
Autentiske skogfinske nevergjenstander. 
Vandreutstillingen er produsert av Kunst-
banken Hedmark Kunstsenter, Norsk 
skogmuseum og Norsk Skogfinsk Muse-
um. Utstillingen står til 20. oktober.
Gratis inngang
Sted: Morensalen, Trysil folkebibliotek

Søndag 29. sep 
Gratis kino
Kl. 17.00: Kaptein Sabeltann og den 
magiske diamant (tillatt for alle)
Kl. 19.00: Fast & Furious: Hobbs & Shaw 
(aldersgrense 15 år)
Sted: Trysil kino

Mandag 30. sep. kl. 18.30
Åpning av Trysil kommunes foto
konkurranse tema FOLK 
Sjumilskogen bildegruppe og Femunden 
billedgruppe presenterer sine foreninger. 
Kåring av årets vinner. 
Sted: Vestibylen i kulturhuset Hagelund 

Tirsdag 1. okt. kl. 19
Lesegleder

Vi presenterer nyere bøker du 
kanskje ikke har hørt om før. 
 Litteraturformidlerne Siri Lindstad og Linn 
T. Sunne kommer og gir lesetips.

Gratis inngang
Sted: Morensalen, Trysil folkebibliotek

Onsdag 2. okt. kl. 19
Konsert med Erik Lukashaugen 
med band 

Børli-viser samt høydepunkt fra vise-
sangerens øvrige katalog. 
Matsalg ved Landsjøåsen vel
Billetter kr 200. 
Sted: Åsvang, Landsjøåsen

Torsdag 3. okt. kl. 11 og 13
Konserten BARN + ELDRE = GØY med 
Geirr Lystrup for eldre og barnehagebarn 
Sted: Trysil sykehjem

Kl. 18  
Familiekonsert med Geirr Lystrup 

Kom og bli med på sangstund med Geirr 
og gitaren, og hans kjente repertoar fra 
f.eks Maurits maur og Ti apekatter. 
Gratis for både barn og voksne.
Sted: Trysil folkebibliotek 

Fredag 4. okt. kl. 19
Magisk UTEKINO  
Askeladden – I Soria Moria slott 

Spennende familiefilm. 900 plasser
Billetter kr 100 og ev. kr 50 for buss/heis. 
Kun forhåndssalg. 
Aldersgrense 9 år, 6 år med foresatt.
Sted: Knettsetra, Trysilfjellet

Lørdag 5. okt. kl. 9–11
Kulturfrokost – Uforglemmelige søster

Roar Vingelsgaard med musikalsk følge 
av Benedicte Brænden forteller historien 
om tvillingsøstrene Ida og Thea Haavi fra 
Trysil. Thea emigrerte til Amerika i 1904. 
Det er en vakker og melankolsk historie 
om en reise, om savnet og søskenkjær-
ligheten. 
Billetter kr 100 (inkl frokost). 
Sted: Tørberget samfunnshus

De	 siste	 årene	 har	 Geirr	 Lystrup	 ha1	 stor	
suksess	 med	 sin	 fulltreffer,	 BARN	 +	 ELDRE	 =	
GØY.	 Barnehagen	 og/eller	 skoler	 øver	 på	
forhånd	 inn	 noen	 av	 Geirr	 sine	 sanger	 som	 de	
synger	 for	 de	 eldre.	 Geirr	 leder	 samværet	 med	
liv	og	lyst	og	lokker	fram	minnerike	viser	hos	de	
gamle	 som	 de	 kan	 synge	 for	 barna.	 Her	 er	 alt	
mulig.	Og	alt	er	GØY!	
	
Geirr	 Lystrup	 er	 født	 i	 1949	 og	 vokste	 opp	 i	 Vinje	 i	
Telemark.	Siden	han	tok	arTum	har	han	vært	akTv	som	
visesanger.	Han	har	gi1	ut	en	rekke	bøker	og	plater,	og	
han	er	en	av	våre	mest	allsidige	trubadurer.	Fem	ganger	
har	 han	 få1	 Spellemannprisen.	 Sist	 for	 barneplata	
”Sangen	 om	 Yebo”.	 Denne	 Cden	 var	 den	 første	 av	 i	 alt	
tre	plater	i	samarbeid	med	Forut.	Disse	sangene	er	bli1	
populære	 i	barnehager	og	skoler	over	hele	 landet.	Han	
har	også	skrevet	fortellinger	og	drama,	bl.	a.	"Maurits	og	
den	store	Barnålkrigen"	og	"Brakar	og	Joanna".	
	
	
	
	
	
Mer	Informasjon:		
	
KHKulturverksted		karianne@khkulturverksted.no	Tlf	99723152	

Geirr	Lystrup	sin	fulltreffer	
	

BARN	+	ELDRE	=	GØY	

Til	pressen	

27. sep.–6. okt. 2019
 Årets tema: FOLK

30. sep.–5. okt. 
man – fre kl. 11–17, lør kl. 11–15.
Kafè i Vestibylen i kulturhuset  
Hagelund. Melbys Tradisjonsmat.
Salg av bl.a. gammeldags betasuppe m/
stomp, vafler, kaffe og kaker, lefse, trysil-
stomp, trysilsnipp

Lene Bergersen: Folk
Fotoutstillingen med bilder av folk i Ljør-
dalen er både hyllest og samfunnskritikk. 
Sted: Trysil folkebibliotek i uke 40 

Fredag 27. sep. kl. 18–21
Ungdomsfest på klubben 
Trubadur og pizza. For ungdommer fra  
8. kl. til 19 år. Gratis og rusfritt. 
Sted: Trysil ungdomsklubb

Lørdag 28. sep. 
Chai Time-festival 
Kl. 12–16  
Musikk og mat i Trysil sentrum
Underholdning på utescene med 
bl.a. Innbygda skole og lokale og 
 internasjonale artister.
Salg av mat fra mange nasjonaliteter
Gratis aktiviteter for alle barn:

 hennamaling, ansiktsmaling, 
 origamishow, drageverksted, dragedans

Kl. 17: Konsert med Grete Storbæk 
Eriksen og Ashraf Sharif Kahn. 
En spennende fusjon mellom  musikkstiler 
og kulturer. 
Gratis inngang
Sted: kulturhuset Hagelund 

Lørdag 28. sep. kl. 12.30  
Åpning av Tor 
Olav Foss sin 
 kunstutstilling Lys 
og undring 
Åpen kl. 12–16 hver 
dag t.o.m. 13. okt. 

Tor Olav Foss er gjennom mer enn 175 
utstillinger representert i offentlige og 
private samlinger i 14 land i Europa, USA 
og Afrika. Hans malerier har undring, lys 
og sakrale uttrykk som sentrale elemen-
ter. Maleriene er forankret i antikkens 
filosofi og mysterietradisjoner. 
Musikkinnslag med Sigrid Stubsveen.
Arr.: Trysil kunstforening  
Sted: Gammelskula

Søndag 29. sep. kl. 14 
Konsert Tona fra Hedmark  
med åpning av Terje Abusdals 
 utstilling Slash & Burn. 

Lørdag 5. okt. kl. 19  
Solokonsert med Ingrid Bjørnov

Med blanke ark og finstemt flygel er 
pianistinnen tilbake på scenen. Bjørnov 
har med seg nye sanger, oppdateringer 
fra småbruket på Tomter og gjør et 
dypdykk i Beethovens hår og helse. Kan 
inneholde spor av allsang.
Salg av forfriskninger i Vestibylen før og 
etter konserten.
Billetter kr 325 
Sted: kulturhuset Hagelund 

Søndag 6. okt. kl. 12–15 
Kurs i halling og gammeldans, sang 
og ringmoro

For alle aldre og nivå. Halling: Martin 
Myhr. Gammeldans: Grete, Hallstein 
Krogsrud. Sang: Margrete Nordmoen, 
Hege Nylund. Felles ringmoro til slutt. 
Påmelding til leder@trysilknut.com innen 
1.okt. 
Arr.: Trysil Knut Dans og Spelmannslag 
Sted: Trysil ungdomsskole

kl. 18
Skjæraasenmesse med kulturelle 
innslag 
Sted: Nordre Trysil kirke


