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KULTUR I
NANNESTAD
Kulturenheten i Nannestad kommune har
satt sammen en oversikt som viser flere
tilbud fra ulike aktører og arrangement.
Med denne informasjonen håper vi at alle
får mulighet til å ta del av det som skjer
i kommunen og i andre kommuner der
vi fra Nannestad er med og arrangerer.
Vi kommer til å lage en slik brosjyre to
ganger i året – så ta kontakt dersom
du har aktiviteter på gang.
Vi ønsker alle i Nannestad kommune
og besøkende en hendelserik høst
med mange flotte kulturelle tillbud.

Kulturenheten
Ronny Nilsen

Kultursjef

Lisa Maria Rohrhirsch

Rådgiver idrett og friluftsliv

Hallgeir Garmo

Kulturkonsulent

Kari Holst-Larsen

Biblioteksjef

Morten Østli Grønvold

Fagleder barn og unge

Ellinor Edlersdotter

Rektor ved kulturskolen
og og ansvarlig for utgivelse

www.nannestad.kommune.no
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Ullensaker museum
Utstilling under Gardermoen revival
“Romeriksbunaden - damask og franske knuter” og
5 andre utstillinger. Ullensaker Husflidslag er tilstede
og hjelper de som vil forsøke seg på de håndarbeidsteknikkene som skal til for å lage en bunad.
Kl 12 i museumskafeen
“Det mangfoldige reisendelivet - et møte mellom
to musikere”. En levendegjøring av Jularbo-Kalle
og Fantekarl. Med Trond Rehn og Jan Karlsen.
Aktiviteter for barnefamilier
Klipp papirdukker med bunad, “gyngesau”, familiequiz (Premie: Sesongkort for museene i Akershus).
Ville du nådd din nåværende alder dersom du
levde for 100 år siden? Kom og prøv vårt helsespill,
trimstasjonen eller se om du klarer dassquizen vår!
Kafeen er åpen. Salg av vafler, kaffe og
tradisjonell byggryns suppe med pølser.

Lørdag 1. september
Inngangsbill. voksne 60,- barn 30,- Familiebillett 150,Inkluderer alle aktiviteter. Se mer her: https://mia.no/

Gardermoen revival
En folkefest tilegnet 40-, 50- og 60-tallet. Vi fyller igjen sør-Gardermoen med “the sights and sounds of
the era” Med Romeriksløpet som bakteppe blir det musikk og underholdning fra alle tre tiår på to scener.
Underholdningsvogna kaster nok en gang glans over Gardermoen Revival med herlig musikk og 40-talls sjarme.
”Elvis lever”, og dukker opp i form av Kjetil Roos-Bjerke. Ullensaker korforening kommer også, og framfører et
variert program fra alle tre tiår. Sammen med vokalist Helene Sannem Heian Løvik gir Travelin’ Storband deg
40-talls feelingen med Benny Goodmans låter. Publikum oppfordres på det sterkeste til å kle deg tidsriktig og
bli en del av tablået. I samarbeid med Fretex hjelper vi deg å finne din stil. Ullensaker museum og Forsvarets
flysamling er åpne og presenterer fly, objekter og begivenheter av lokal og nasjonal betydning. Defilering av gamle
traktorer og motorsykler ved Ullensaker museum. Begge museumskafeene er åpne. Les mer om Ullensaker
museum på neste side. Det blir også salg av mat ved scenen.
Lørdag 1. september kl 10-17
SAS museet Gardermoen - Gratis inngang
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Foto: Eidsvoll Ullensaker Blad

Louis Jacoby

Fredagstreff

Trubaduren og kåsøren Louis Jacoby er kjent for
sine viser om unger, skjærgård, kjærlighet – og om
ølet. Kåseriene hans handler om våre daglige sysler,
og folk ler så de griner når Jacoby tar publikum med
inn i hans verden. De kjenner seg så godt igjen.
Louis Jacoby er blant annet Prøysenprisvinner
og har mottatt Herman Wildenweys poesipris.

Harald Espelund, Opplevelser fra et politikerliv.
Espelund har vært lokalpolitiker for Fremskrittspartiet
i en årrekke. Han var ordfører i Ullensaker kommune
fra 2003 til 2015. Han har vært vararepresentant
til Stortinget i perioden i fra 2001 til 2005.

Lørdag 1. september kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Fredag 7. september kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang
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SKURONN 7. - 8. SEPTEMBER

Skuronnfest med country / pop / rockabilly
Skuronnhelgen begynner med Country og Rockabilly musikk. Servering av mat og alle rettigheter.

Diozas (Meline Reenskaug og Cornelia Pethrus) starter opp kvelden med countrysanger
fra blant andre Dolly Parton, Miley Cyrus, Rascal Flatts og Carrie Underwood.

Stråberries m/band (Anne Kristin Stakston Langvik, Conny Ørtoft og Eva Robertsson)

Countrymusikk på sitt beste da tre lokale damer plukker fram kjente og fengende countrysanger.

Fat Fred & The Possumhunters er et band fra Romerike som spiller beinhard rockabilly
ispedd swing og blues. Gutta leverer uptempo hillbilly som om det ikke eksisterer annet.
Fredag 7. september kl 21 (Dørene åpnes kl 20)
Nannestad kommunehus - Inngang 200,- Kjøp billetter www.bit.ly/2B31Fk0
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SKURONN 7. - 8. SEPTEMBER

Skuronndag

Typisk norsk – ikke bare norsk
Hva er norsk og hvordan har lokalsamfunnet
påvirket og blitt påvirket i møte med verden, folk
og andre kulturer. Vi ønsker derfor å sette spesielt
fokus på hvordan eksempelvis matkultur, identitet
og tradisjonshåndverk i Nannestad har blitt formet i
møtet med andre kulturer.

Marked – lokale mat- og husflidsprodusenter er
invitert til å selge egenproduserte varer

Bygdemuseet fokuserer i år på temaet leire.

Det blir utstillinger om hvordan leire er og har
vært viktig for landbruk og industri i Nannestad,
samt eksempler på leirebasert kultur fra oldtidens
Mesopotamia, nåværende Irak og Syria. Filmvisning
om Teglverket på Døli og foredrag om ravinene
og kulturlandskapet i Nannestad.Utstilling og
prøvesmaking av tradisjonelle matretter fra Syria
og Irak. Utstilling av gamle landbruksredskaper fra
museet.

Barneaktivitet

Astrid Ringnes arrangerer forming i leire for barn.
Hinderløype for barn - Forsmak på neste års store
begivenhet – Romerikes Råeste

Musikk av elever og lærere fra kulturskolen
Lørdag 8. september kl 11-15
Nannestad sentrum
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Foto: Atle Lillesveen

Fredagstreff

Holterdagen

Sangstund med Elias Akselsen.Visesangeren er en
av de fremste representantene for sitt folk taternes
musikalske kulturskatt. “Synger taternes gospel og
blues fra sørstatstraktene i Solør – så håret reiser seg.”
- Sven Ove Bakke, Dagbladet

Vi markerer at Holter IF er 100 år og håper
du vil være med å markere dagen sammen
med klubbens medlemmer. Ta med familie og
venner og tilbring en hyggelig dag med mat,
underholdning og mye moro.

Fredag 14. september kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Lørdag 15. september kl 10-16
Holtersletta
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Vær raus - foredrag

Åpen café - Kjetil Høye

Jannecke Weeden er kjent for de fleste fra radio og
tv-programmer som ”Norges styggeste rom” og
”Lukket visning” på TV3. Siste program hun ledet var
“Nordens Perler”, et prosjekt hun selv var hjernen
bak. I foredraget “Vær raus” snakker Jannecke om
angst i forbindelse med Verdensdagen for psykisk
helse. Arr. Nannestad frivilligsentral

Lege Kjetil Høye holder foredrag om “Glede, Glød
og Galskap” - Finn deg en hobby, og driv jevnlig med
penistrening! Dette er blant anbefalingene for menn
som ønsker å leve lenge og lykkelig. En av tingene
han skal snakke om er lykke og nødvendigheten av
å gjøre en forandring i livet dersom du ikke opplever
dette. Velkommen til alle.
Arr. Nannestad frivilligsentral

Mandag 1. oktober kl 14
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Lørdag 6. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang
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Foto: Arbeiderpartiet

Fredagstreff

NoName konsert

Thorbjørn Berntsen - Minner og meninger fra
et langt liv i politikken. Berntsen er tidligere
politiker for Arbeiderpartiet. Han var i en årrekke
stortingsrepresentant, og var også miljøvernminister
1990–1997. Før politikken jobbet Berntsen som
skipsrørlegger i Nylands verksted i 1951–1966,
og er en av få sentrale Ap-politikere i nyere tid
som har bakgrunn som industriarbeider.

Bli med på en aften med god stemning og variert
musikk i annerledes omgivelser. Mange nye låter på
programmet fra country til gospel til liste pop. Musikk
for enhver smak. Vi tar med oss band med rytmegitar,
bass, piano og trommer. Det vil bli servert enkel viking
mat og drikke. Dette blir gøy, så sett av datoen.

Lørdag 12. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Lørdag 13. oktober kl 19
Vikingegården i Nannestad - Inngang 200,Mat og drikke kommer i tillegg
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LITTERATURFESTIVALEN I AKERSHUS 20. - 28. OKTOBER

Foto: Niklas Lello

Bokbad med Helga Flatland Teater Kransen og kronen
– Det moderne menneskets utfordring.
Spenning i relasjonen mellom mennesker er ofte
tema for Helga Flatlands forfatterskap. Hvordan
reagerer og formes vi i møte med andre? Hvilken
kostnad har selvrealisering for felleskapet? Og hva
med vår innerste kjerne – kjenner vi den? Vanja
Øyrås fra Akershus fylkesbibliotek intervjuer Flatland.
Servering
Tirsdag 23. oktober kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang
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Skuespiller Gro Ann Uthaug og fiolinist Marieke
Bettman i Tema teater inviterer publikum inn i
litteraturen til Bjørnson, Hamsun, og Undset
gjennom 4 korte monologer. Dette blir fint flettet
sammen med fiolinmusikk av Johan Sebastian Bach.
I samarbeid med Nannestad kunstforening.

Torsdag 25. oktober kl 19
Nannestad bibliotek - Inngang 200,kjøp billetter www.bit.ly/2KNhY4j

Åpen café - Kjenne på lykka Høstkonsert
Åpen café med Veslemøy Solberg og Sven Ohrvik.
De skriver tekster og melodier som berører
mennesker. “Kjenne på lykka” er en humoristisk,
raus og inspirerende forestilling, som samtidig sier
noe viktig om tiden vi lever i. Veslemøy Solberg
og Sven Ohrvik skaper musikalsk magi.
Arr. Nannestad frivilligsentral

Nannestad janitsjar utforsker et nytt konsertkonsept
høsten 2018. Målet er å skape en varieté der vi vil
invitere enkeltpersoner og andre kulturaktører til å
skape en flott underholdningskveld. Mer informasjon
vil komme når konserten nærmer seg.

Lørdag 3. november kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Søndag 4. november kl 18
Nannestad kommunehus
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Foto: Line Monrad-Hansen

Oddvar Brå - et skiløperliv
I forbindelse med boken “Et skiløperliv” som kommer ut i oktober 2018, inviterer vi til Oddvar Brå i samtale
med forfatteren Thor Gotaas og tar et tilbakeblikk på en lang karriere. Som folkeminnegransker er Thor Gotaas
spesielt interessert i mentalitetshistorie og skiftende holdninger, enten det er historisk, geografisk eller sosialt.
Forfatterskapet omhandler emner som idrettshistorie, særlig skihistorie, vagabonder og taterfolket.
Servering og boksalg fra kl 18. Brå og Gotaas vil signere bøker.
Det vil også bli satt av tid til spørsmål og boksalg etter arrrangementet.

Tirsdag 13. november kl 19
Nannestad bibliotek - Gratis inngang
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Foto: Espen Solli

Blodrød Hjemkomst
“Mord til maten” er opprinnelig et svensk konsept. Mens du nyter en god 3-retters middag, kan du være med å
avsløre den skyldige gjennom 4 akters klassisk mysterium i beste Agatha Christie stil. Vår forestilling tar deg
med til et gods i England på 30-tallet. Her møter vi godseierfamilien som har vært skilt fra hverandre i 10 år. Nå
møtes de til en gjenforening med julefest. Det blir intriger og mord på løpende bånd. Det er hyggelig om dere
pynter dere for anledningen. Vi har et live band med oss som spiller skikkelige 30 talls jazzperler underveis.
Vi gleder oss veldig til å vise dere vår andre helaftens forestilling med krim. Ta gjerne med din vennegjeng eller
arbeidskollegaer for et julebord i Nannestad. Ved spørsmål, kontakt Grete Økern Tlf 466 34 050
Fredag 30. november og lørdag 1. desember kl 19
Nannestad kommunehus - Pris pr pers: 490,Kjøp billett 30. november www.bit.ly/2Ot1MHw eller 1. desember www.bit.ly/2Mg3xeq
13

Åpen café - Jul

Adventskonsert Maria

Nannestad kulturskole holder stemningsfull
julekonsert og byr på flott sang og musikk i
adventstiden.
Her blir det kjente julesanger fra solister og
ensembler. I år blir det også mulighet for litt allsang.

Creme fraiche holder adventskonsert med sanger om
Maria. I tillegg blir det kjente og kjære julesanger som
vil sette publikum i en hyggelig førjulsstemning.
Billettpris 200,- Forhåndssalg av billetter på
Nannestad kommunes servicekontor, tlf. 66 10 50 00,
i Jessheim kirke (Rådhusvn. 5), tlf. 63 94 40 20,
via korets medlemmer eller på e-post: billettcf@
gmail.com. Billetter selges også i inngangen på
konsertdagene.

Lørdag 1. desember kl 11
Nannestad bibliotek - Gratis inngang

Fredag 7. desember kl 19 Skedsmo kirke
Lørdag 8. desember kl 19 Jessheim kirke (arbeidskirka)
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NANNESTAD SANITETSFORENING
Kløvergruppa
Bli med på tur i nærområdet, kjekt å ha med niste
og drikke. Gode sko og klær etter vær og vind.
Oppstart følger skoleruta.
Møtes hver mandag kl 10.30 ved Bjerke Velhus
Foredrag av Jan Austrad om
sykkeltur for kreftsaken i Australia
Tirsdag 24. september kl 19
Steinsgård Grendehus
BASAR - alle gevinster tas imot med TAKK.
Lørdag 27. 12-16 til søndag 28. oktober kl 13-16
Betel Maura
Tema: VOLD I NÆRE RELASJONER
Mandag 26. november kl 19
Gamle Banken (Bygdehuset)

Gågruppa i Holter
Ta med niste og drikke, klær og sko etter vær og
vind. Vi kjører til turområde og har en bensinspleis
på 20,-, hvis gjennom bom - 30,-. Ingen påmelding,
bare å møte opp. Vi går med utgangspunkt fra
Kiosken i Løkendalen, Holter. Oppstart følger
skoleruta, men første uke i september har vi tur til
Høvringen, den er fulltegnet. Men vi er i gang med
turene på mandag 10. september.
Hver mandag fra kl 10.30

SESAM-gruppa
Besøk av Anniken fra NKS. Tema pynting
av bløtkaker som skal spises til kaffen
Tirsdag 4. september kl 18
Skuronnfesten
Lørdag 8. september kl 11-15

Julebord med Julemiddag fra Gunhildrud Catering
Mandag 10. desember kl 19
Moreppen Grendehus

Språklek – litt norsk –Lage grønnsaksuppe.
Tirsdag 2. oktober kl 18

Dametrim

Sang og lek – musikk av Terje Bekkedal
Tirsdag 6. november kl 18

Oppstart følger skoleruta.
Hver onsdag fra kl 11 Bjerke Velhus
Hver onsdag fra kl 12 Holter Hallen

Seniordansen

Dans i kommunehuset sin Storsal.
Hver mandag kl 11-13 Nannestad kommunehus

Julebakst med gløgg Tirsdag 4. desember kl 18
Bingo – litt norsk
Lørdag 8. januar 2019 kl 18
Møteplass Sfo-bygget Preståsen skole
I Uke 39 har vi skolefrokost på Maura Skole,
Kringler Slattum skole, Preståsen skole og
Eltonåsen skole.
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NANNESTAD BIBLIOTEK

Isfest for deltagere i Sommerleskampanjen.
Tryllefabrikken-Trylleshow med Alexander
Haugaas. Lørdag 1. september kl 14
Louis Jacoby – musikk i samarbeid
med frivillighetssentralen
Lørdag 1. september
Fredagstreff
Harald Espelund, Opplevelser fra et politikerliv
Fredag 7. september kl 11
Fredagstreff
Konsert med Elias Akselsen
Fredag 14. september kl 11
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“Vær raus” Jannecke Weeden holder foredrag
om angst i forbindelse med Verdensdagen for
psykisk helse. I samarbeid med frivilligsentralen.
Nannestad bibliotek, gratis.
Mandag 1. okt. kl 14
Fredagstreff
Torbjørn Berntsen - Minner og meninger, fra et
langt liv i politikken. Fredag 12. oktober kl 11
Litterær lunsj, Bokbad med Helga Flatland
– Det moderne menneskets utfordring, intervjues
av Vanja Øyerås fra Fylkesbiblioteket i Akershus
Tirsdag 23. oktober kl 11

Seniorsurfdagen
Torsdag 20. september kl 10-12

Tema Teater - Kransen og kronen
I samarbeid med Nannestad kunstforening
Torsdag 25. oktober kl 19

Fredagstreff
Pilgrimsvandring til Santiago, Ole Jostein Rangnes
Fredag 28. september kl 11

Fredagstreff
Jarle Kristiansens trio/Besøk av ordfører
og rådmann Fredag 26. oktober kl 11

Språkkafé
6. og 20. september,
4. og 18. oktober,
1., 15. og 29. november
og 13. desember
Lesesirkel
28. august, 25. september,
30. oktober og 27.november
Krimklubb
18. september, 16. oktober og 20. november
Barneforestilling
Kjemishow med Hedda Johannesen
Lørdag 27. oktober kl 15
Veslemøy og Sven – musikk, “Kjenne på lykka”
i samarbeid med frivillighetssentralen
Lørdag 3. november
Oddvar Brå - et skiløperliv
Oddvar Brå i samtale med forfatteren Thor Gotaas
Tirsdag 13.november kl 19

Fredagstreff – Boccia
21. september, 5. og 19. oktober,
2., 16. og 30. november.
Frivillighetssentralen har “Åpen Café”
Det er gratis inngang til alle våre
arrangement, kun 50,- i kaffespleis.
Den første lørdagen i mnd. kl 11 i biblioteket

Fredagstreff
Øst for Sol. Vidar Sandbeck 100 år.
Konserthyllest med Guren Hagen
Fredag 23. november kl 11
Juleverksted med lesestund og besøk av nissen
Lørdag 8. desember kl 10.30
Julekonsert med Kulturskolen for hele familien.
Lørdag 15. desember kl 14
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FORSVARETS SENIORFORBUND
Avd. Øvre Romerike. Vi arbeider for
medlemmenes økonomiske, helsemessige,
sosiale, kulturelle og velferdsmessige interesser.
Vi er en livskraftig avdeling som organiserer
seniorer som på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret
og deres ektefeller eller samboere samt etterlatte
ektefeller eller samboere. Personer som har eller
har hatt en spesiell tilknytning til Forsvaret tas
opp som medlemmer. Dette kan eksempelvis
være personell med tidligere tjeneste i Forsvaret,
HV-befal, menige og veteraner fra internasjonale
operasjoner eller personer som på en positiv måte
støtter opp om Forsvarets posisjon i samfunnet.
Likeledes deres ektefeller og samboere. Dette
innebærer at alle norske statsborgere kan være
medlemmer hos oss.
Kontakt oss og meld deg inn.
Avdelingen, som rekrutterer medlemmer fra hele
Øvre Romerike, har en medlemsmasse som
er ganske jevnt fordelt mellom sivilt og militært
tilsatte. De fleste ektefeller/ samboere har også
valgt å bli medlemmer og dette har medført en
ganske jevn fordeling mellom kvinner og menn.
TILHOLDSSTED Vår tilknytning til forsvaret går
gjennom Forsvarets kompetansesenter logistikk
og operativ støtte (FKL) på Sessvollmoen. De
fleste av våre medlemstreff og festligheter
avvikles der på kveldstid.
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HVA TILBYR VI
• Medlemsmøter med forskjellig innhold
Temakvelder og hyggekvelder med kaffe,
snitter og hjemmebakte kaker samt utlodning
med mange gevinster, alltid gratis inngang.
• Festlige sammenkomster
med dans og sosialt samvær.
• Tilbud om å bli med på turer mot nære og
fjerne reisemål, utflukter og kulturelle aktiviteter.
• Dra nytte av de medlemsfordelene vi har
forhandlet oss frem til (kjøpsfordeler osv).
• Tilgang til vår hjemmeside www.fsforb.no
Søk videre til fanen Avdelinger, og velg
FSF-Øvre Romerike.
• Regelmessige nyhetsbrev gjennom hele året.
Et medlemskap som kan bringe mange gleder
og fordeler du på forhånd ikke var klar over.
Vi starter opp på høsten 2018 med medlemstreff.
Onsdag 26. september kl 18 på Søndre
Samfund, Råholt
Foredragsholder er nestleder i FSF Per Anders
Volden, som vil snakke om trygdedrøftingene
2018 – pensjoner m.m. Mere opplysninger og
innmeldingsskjema finner dere på internettsiden.
Ta gjerne kontakt for spørsmål til Leder FSFØR,
Harald Blakseth, mob: 416 99 745
eller direkte på e-post til harolav@online.no

FRILUFTSLIVETS UKE
Nattinaturen- familiecamp
Lørdag 1. til søndag 2. september kl 14
ved Honsjøhytta, Nannestad turlag
Kom deg ut- dagen- familiedag med
Nannestad Janitsjarkorps i friluft, utekonsert.
Søndag 2. september kl 11 ved Vikkelihytta
Sau-/ hund dressur
Tirsdag 4. september kl 18
ved Gamle Hadelandsveg, Bjerke JFF

Foto: Paulina Cervenka

Vi lager mat på bål
Søndag 9. september kl 11
Barnas turlag Nannestad
Mer informasjon og påmelding se
www.friluftslivetsuke.no/fylke/akershus

Visuell identitet
Versjon 1 – 2016

Foto: Johnny Vaet Nordskog
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NANNESTAD
SYKEHJEM

FRIVILLIGSENTRALEN

Dæhli/Berger duo
07. september, kl 13.30 Gratis inngang

Seniordans i storsalen i kommunehuset
Mandager kl 11-13

Allsang med Raymond
05. oktober, kl 13.30 Gratis inngang

Gågruppe fra Nannestad Torg
Tirsdager kl 11.30-12.30

Sang og musikk med Myhre og Kruse
02. november, kl 13.30 Gratis inngang

Lunsjtreffet på Nannestad videregående skole
Tirsdager kl 12.45

Underholdningsvogna
30. november, kl 13.30 Gratis inngang

Hobbygruppe i kantina på Bo- og servicesenteret
Onsdager kl 13.30-15.30

ELDREDAGEN
Det blir underholdning og enkel servering.
Arrangementet er et samarbeid mellom
Frivilligsentralen, Saniteten, Pensjonisten
og Eldrerådet.
Mandag 8. oktober kl 16 på Bjerke velhus
Inngang 50,-

HOLTER KIRKE
Allehelgenskonsert - Konsert-minnestund med
rolig meditativ og variert musikk som er dedikert
til Dem som har gått bort.
Torsdag 1. november kl 18
Inngangsbillett 150,-
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Musikk og helse, allsang på sykehjemmet
Torsdager kl 11-11.45
Språkkafé på biblioteket (i samarbeid med
sanitetsforeningen, nav og biblioteket)
Torsdager i partallsuker kl 17.30-19
Trimmen på Preståsen skole. ( i samarbeid med
revmatikerforeningen)
Torsdager kl 19
Fredagstreffet med boccia, sang, musikk
eller foredrag på biblioteket (i samarbeid med
sanitetsforeningen, pensjonisten og biblioteket.
Fredager kl 11-13
Alle arrangement er gratis.
I tillegg arrangerer vi Åpen café og har vi mange
spennende turer, følg oss gjerne på Facebook.

- sportsdans, showdans og zumba

www.danselaaven.com

- sportsdans, showdans og zumba
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Fra mandag 13. august kl 19
Vi starter opp igjen med treningsaktivitetene.
Dette er å regne som et forkurs til aktivitetene som
starter i september og denne treningen vil gå over
mandagene 13., 20. og 27. august + 3. september
Her får man en god Zumba Fitness-økt ispedd
smakebiter fra både Strong by Zumba, BodyWork
og BodyBalance. Treningen er gratis for alle
som melder seg på, og betaler for, et av høstens
treningskurs innen mandag 20. august. Passer
også ypperlig for de som vil ha prøvetime for å se
og kjenne på hva dette er.
Fra mandag 10. september
Alle ordinære kurs starter. Vi har dans for barn
fra 1,5 år og vi har dans og treningsaktiviteter
for ungdom og voksne fra 14 år. Kort sagt
gøyale dansekurs og verdens morsomste
trening for ALLE! NYHET i treningsprogrammet
i høst er kurset MAXI ZUMBA. Dette er et kurs
spesielt beregnet på deg som har 20 kilo eller
mer du trenger å bli kvitt. Her vil du få morsom
og overkommelig trening og vi vil i tillegg tilby
individuell kostholds-/ernæringsprat, forslag til
produkter/diett og oppfølgingstid inkl. i kurset.
I tillegg vil vi i løpet av høsten arrangere et
treningsmaraton og vi vil avslutte dansesesongen
med vårt årlige juleball.
For timeplaner og info: www.danselaaven.com
besøk vår facebookside Danselåven
Sportsdansklubb send mail
til danselaaven@hotmail.com
eller sms til telefon 976 02 523
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NANNESTAD KULTURSKOLE 2019
Følg med på hva som skjer neste år.
Konserter, forestillinger og utstillinger.

28. januar
Lunsjkonsert sykehjemmet
09. februar
Cd release
16. mars
Stor markering med taler og underholdning
09. april
Lunsjkonsert sykehjemmet
15. mai
Lunsjkonsert sykehjemmet
25. mai
Danseforestilling			
08. juni
Nannestadfestivalen Karneval
06.-07. sept.
Skuronnfest/Romerikes Råeste
25.-27. okt.
Den store kulturskoleforestillingen
28.-30. nov.
“Superjul” Rykende juleshow
ama · Musikk
sceneKunstutstilling
teknologiog danseforestilling
15. desember

stad kulturskole
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ROMERIKES
RÅESTE 2019
Den største kappestriden i
Nannestad siden slaget på
Låke i 1240.
Romerikes Råeste er en hinderløype
(også kalt Obstacle Course Race/ OCR).
Dette arrangementet blir det første av sitt
slag på Romerike og den største kappestriden
i Nannestad siden slaget på Låke i 1240 der
4000 mann kjempet i dyp snø. OCR er en
avansert og kreativ hinderløype, og er blant de
mest populære nye treningsformene i Norge.
Løypene har alle utfordringer du kan tenke deg
fra løping til gjørmebad og klatring. Her skal det
bæres, løftes, slenges og dras!
Ragnhild Haga er med på laget som
ambassadør for arrangementet og støtter
opp for det viktige ungdomsarbeidet.

Lørdag 7. september 2019
Arrangementet avholdes sentralt
i Nannestad, i Teigebyen og Preståsen.
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