
Den kulturelle spaserstokken  

                   

Program høst 2021 
 

 

  



Allsang på aktivitetshuset - Torsdager: 11:15- 12:00 

 
Allsangtilbud på Mo aktivitetshus hver Torsdag med kulturskolelærer 

Charlotta Johansson. Møt opp og bli med og syng! 

 

 

      

 

 

Mo aktivitetshus (Kirkegata 14) holder åpent hver dag mellom klokken 09.00-14.00 

De kan tilby ulike aktiviteter som trim, maling, håndarbeid, snekkerverksted med mere.  

Kafeen er åpen man-fre 09-14.00. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RanaKulturskole/photos/a.953355624745901/1873406169407504/?type=3
https://www.facebook.com/RanaKulturskole/photos/a.953355624745901/1873406022740852/?type=3


Billedkunsttilbud 

for eldre! 

 

Er du over 70 og har lyst 

til å utfolde deg innen 

maleri er dette muligheten 

for deg.  

 

I løpet av 10 uker skal dere 

få mulighet til å lære å 

male med akrylmaling på 

Rana kulturskole.  

 

Dere skal få lære å jobbe 

med palettkniv, pensler, 

male med alt mulig som kan 

lage teksturer. Dere skal 

få male helt abstrakt men 

også figurativt. Vi skal 

jobbe med farger, flater 

og teksturer, vi skal blande 

farger og blende dem inn i 

hverandre.   

 

Info:  
rana.kulturskole@rana.kommune.no 

Tlf: 75 14 55 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rana.kulturskole@rana.kommune.no


Teaterforestillingen «Peer Gynt er jeg!»  

     
    

Peer Gynt er jeg! – en ny Peer slik du aldri har sett det før. 

Dette er en moderne, morsom og surrealistisk konsertforestilling som tar utgangspunkt 

i kjernen av skuespillets tematikk; Hvem er jeg. I møte med flere av kvinnene i Peers liv, 

stiller forestillingen spørsmål ved Peers virkelighet. For hva er sant og hva er ikke sant? 

Velkommen til en ny versjon av Peer Gynt som her spilles av en kvinne! 

 

Medvirkende: 

Cecilie Jørstad (skuespiller), Linda Mathisen (skuespiller), Julie Treimo (klaver), Natalia 

Orlowska (cello), Michael Sharman (regi), Johan Haugen (lysdesign), Ida Elise Jørgensen 

(produsent). 

 

Musikk: Edvard Grieg «Peer Gynt suite» (utvalg) 

Tekst: Henrik Ibsen «Peer Gynt» (utvalg) 

Konsertforestillingens varighet: 45-50 minutter (ingen pause) 

 

Åpen forestilling for alle pensjonister i Rana  

Dato: Fredag 10 september. kl 19.00 – 20.00 Sted: Kammersalen, Rådhusalleen 8. 

   



Pensjonistkino i Kinoteatret. 

 

 
 

 

Kinoteatret arrangerer kino for eldre hver måned og inviterer til filmtreff i 

Kinoteatret. Velkommen til en sosial, spennende og hyggelig opplevelse. Enkel 

servering med kaffe og kaker i forkant.  

Tid og sted annonseres senere. 

Mer info: www.ranakino.no, Rådhusplassen 2, Tlf: 75 14 60 50 

 

     

  

http://www.ranakino.no/
https://www.google.com/search?q=kinoteatret+mo+i+rana+kontakt&source=lmns&bih=754&biw=1536&hl=no&ved=2ahUKEwi2qa3Hv73qAhWNvioKHTvrC2oQ_AUoAHoECAEQAA


Rana bibliotek 

Åpent arrangement for pensjonister i Rana 

 

Rana Bibliotek inviterer til Eldres dag 1. Oktober 2021.  

Arrangementet er gratis og åpent for alle i Rana. 

 

 

 
 

 

Tidspunkt og innhold vil komme på ett senere tidspunkt. 
 

 

 

Mer info: rana.bibliotek@rana.kommune.no eller tlf: 751 46100 

 

 

 

mailto:bibliotek@rana.kommune.no


I could have danced all night 

Konsert for de eldre ved institusjoner i Rana. 

 

 

I Oktober besøker KammeRanas trio på piano, trompet og sang institusjoner i Rana. 

Musikerne spiller og synger kjente melodier fra musikal genren og vi kan love en hyggelig 

og minnerik stund med ett opplagt ensemble. Konserten er et samarbeid mellom Rana 

Kulturskole, Den Kulturelle Spaserstokken og Smeltedigelen Musikkfestival.  Forbehold 

om gjennomføring med bakgrunn i gjeldende regler for smittevern og Covid 19. 

 

Spiller ved institusjoner i Rana i Oktober, uke 39: 

 

Gruben sykehjem, Sentrumsgården, Talvikparken, Utskarpen, Ytteren korttidsavdeling, 

Ytteren bosenter, Helseparken, Selfors sykehjem, Hauknes omsorgsbolig  

 

  

 



Konsert med Syver Olstad 

 

 
 

Syver Olstad er Ranas egen trekkspill-kunstner. Syver kan trylle frem det meste 

med sitt fremragende spill og stiller denne gangen opp solo for publikum i Rana. Vi lover 

ei snill stund med gode toner fra trekkspillets verden. 

 

Spiller ved institusjoner i Rana i November, uke 46: 

 

 

Medvirkende: 

Syver Olstad 

 

   

  



Julekonsert med KammeRana for institusjoner i Rana 

 

 
 

 

En trio fra KammeRana besøker institusjoner i Rana med stemningsfull musikk som setter 

lytterne i den rette julestemning. Konsertene arrangeres i samarbeid med omsorgsavdelingen i 

Rana kommune og Den kulturelle spaserstokken. 

 

 

 

Spiller ved institusjoner i Rana, Desember uke 49. 

 

 

 

 

 

 

  



Den kulturelle spaserstokken 

 

Den kulturelle spaserstokken skal bidra til at eldre mennesker får bedre 

livskvalitet gjennom bruk av kunst, kultur og aktiviteter. Tilbudet er i hovedsak 

tiltenkt eldre som ikke har mulighet til å benytte seg av de ordinære 

kulturtilbudene. Tiltaket støttes av Fylkeskommunen. 

 

Arrangementene er åpne for pensjonister i Rana Kommune. 

 

For mer informasjon – Ta kontakt med: 

Den kulturelle spaserstokken     

v/ Produsent Ida Elise Jørgensen 

970 97 412 

Ida.elise.jorgensen@rana.kommune.no 

www.rana.kommune.no/kulturskole 

         

 

 

 

mailto:Ida.elise.jorgensen@rana.kommune.no

