
KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 18 og søndag 22.3 kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,- 

Møt Samsam – verdens minste superhelt! 
Unge Samsam har nesten alt en kosmisk 
superhelt kan drømme om: kjærlige 
foreldre, en gjeng supervenner og et eget 
romskip... men superkreftene har ikke 
utviklet seg ennå! Når den nye og kule 
jenta i skolegården påstår at hun kan lære 
Samsam alt om superkrefter, ser han en 
mulighet til å finne superkreftene han 
alltid har drømt om.
Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS
Sortlandshallen, kl.18–21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med 
fysisk aktivitet for hele familien. Fri 
aktivitet i idrettshallen, kafé, diskotek og 
ulike spill nede i klubben. I kulturuka har 
vi noe ekstra på lur: Sortland Bueskytter-
klubb demonstrerer nemlig bueskyting 
mens Vesterålen Vertikal kjører bruskas-
seklatring i salene. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 20 og søndag 22.3. kl. 19
INNGANG: 120,- 

Oppfølgeren til grøssersuksessen «A Quiet 
Place». Evelyn og de tre barna hennes står 
alene igjen. Ikke noe sted er lenger trygt, 
og familien blir tvunget på flukt ut i det 
ukjente der de oppdager at det ikke bare 
er monstre de må bekymre seg for. Gjør 
deg klar for en ny nervepirrende kinoopp-
levelse. Og husk; ikke lag en eneste lyd.
Arr.: Sortland kino

LØRDAG 21. MARS

INTERNASJONAL KAFÉ
Møterom 3/Store Studio, Kulturfabrikken 
kl. 12–14
INNGANG: 100,-/ GRATIS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Sortland Frivilligsentral inviterer til 
Internasjonal kafé med mat fra ulike land 
og verdensdeler – også en norsk rett. 
Tegnekrok for barn.
Arr. Sortland Frivilligsentral

UTSTILLINGSÅPNING:  
«CONVENTUS – ET MØTE  
MELLOM SAMISKE KUNSTNERE»
Ariblå, Kulturfabrikken kl. 13
INNGANG: GRATIS

Utstillingen danner et møte mellom 
kunstnere fra ulike perioder og ulike 
generasjoner av samiske kunstnere, fra 
John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær 
Grønstad (f. 1984), som har det til felles at 
de arbeider med ulike grafiske teknikker. 
Utstillingens tittel «Conventus» er hentet 
fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet 
kan ha ulike betydninger, hvorav to er 
«møte» og «samling».
Arr.: Sortland kunstforening i samarbeid 
med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter 
for samtidskunst og RDM/Samisk Kunst-
magasin i Karasjok

«BEATLES» – FORTELLER-
KONSERT MED JENS SUNDBØ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 200,-

Her får du høre både låtene og historien 
om låtene til The Beatles. Beatles-kjen-
neren Sundbø har plukket ut både kjente 
og ukjente sanger fra gruppas rikholdige 
katalog. Jens Sundbø er opprinnelig fra 
Gardermoen og har bodd i Vesterålen 
siden 1983. Han er lærer på Hadsel vide-
regående skole, og på fritiden utøver han 
musikk sammen med bl.a. Åtgaum, og 
alene som trubadur.
Arr.: Jens Sundbø og Kulturfabrikken

SØNDAG 22. MARS
KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,-   

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,-

Kulturuka 2020
12.–22. mars

Vi har byttet navn fra Kraftinor til Polar Kraft, og støtter nå våre 
lokalsamfunn med enda større kraft! 

På Øksnes støtter vi både Skreifestivalen, Folkets hus, Morildhallen 
og  IL Morild. Vi har kontor på Myre og leverer strøm til fi skeindus-
trien i Vesterålen.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Velkommen til Kulturuka 2020
Mange lokale og regionale arrangører velger å legge sine konserter, forestillinger og 
aktiviteter i tilknytning til den årlige kulturuka i mars. Dette bidrar til å skape festi-
valstemning i Sortland i måneden som ligger mellom vinter og vår. Årets kulturuke 
åpnes offisielt fredag 13. mars av ordfører Karl Erling Nordlund under Lønnings-
quizen i Kulturkaféen. 

Vi «tjuvstarter» imidlertid uka allerede torsdag 12. med foredraget «Bare søppel? Et 
arkeologisk blikk på vår en egen tid» med Bjørnar Olsen, og samme kveld konsert 
med Marthe Valle og Håvard Lunds prosjekt «Oversett».   

Variasjon er et stikkord for programmet. Her skal mange kunne finne noe de har 
lyst til å være med på, både barn og voksne, både innendørs og ute. Flere av arran-
gementene som de frivillige i lag og foreninger, kor og orkester inviterer til under 
kulturuka, er store løft og vil gi oss mange opplevelser. 

Den 20. utgaven av utstillinga «Æ» av 5-åringene i Lykkentreff åpnes i starten av 
uka, og «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere» siste helga i kulturuka. 
Her er et rikholdig filmprogram med blant annet «Astrup – flammen over Jølster», 
barnekonserten «Hva kommer nå?» og «Musikal, musikal», hvor musikklinjekoret 
sammen med Sortland Musikkforening inviterer til en reise gjennom musikalens 
verden.  Dette er bare et lite utdrag – bruk programmet og delta på alt du kan!

Kulturuka kommer i stand gjennom felles innsats fra kulturukekomitéen, lag og 
foreninger, Sortland museum, Kulturfabrikken, næringslivet og offentlige etater på 
Sortland. Stor takk til våre sponsorer for annonsering og støtte.

Med ønske om gode opplevelser,
Kulturukekomitéen og Kulturfabrikken

Forsidebilde: 
Elever og lærere i fordypningstilbud i musikk.

    

PROGRAM KULTURUKA 12.–22. MARS 2020
	 TORSDAG	12. MARS	 	 	 	
 18 Foredrag: «Bare søppel? Et arkeologisk blikk på vår egen tid» 
  – professor i arkeologi Bjørnar Olsen, Sortland Museum
 19.30 Konsert: «Oversett» – Marthe Valle, Håvard Lund & Håkon   
  Mjåseth Johansen, Møysalen scene, KF

	 FREDAG	13. MARS	 	 	 	
 10 Åpning av utstillinga «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg
 17 Kino: «Astrup – Flammen over Jølster», Lanterna, KF
 18–21 Åpent hus og utdeling av Åpent hus-prisen fra 
  Kjell Halvar Knudsens minnefond, Sortlandshallen
 19 Kino: «Alle må dø», Lanterna, KF
 20 Offisiell åpning av Kulturuka 2020, Kulturkaféen, KF
 20 Lønningsquiz, Kulturkaféen, KF

	 LØRDAG	14. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF 
 11–14 Barnas fabrikk: «Hvem, hva, hvor?», Kulturfabrikken, KF
 12 Eventyrstund i biblioteket, Sortland bibliotek, KF
 14 «Hva kommer nå?» – barnekonsert med Eldbjørg Raknes,   
  Frode Eggen og Håvard Aufles, Blåboksen, KF
 13–15 Lørdagsgrøt, Sortland kirke
 15 Avslutningskonsert – Fordypningstilbud i musikk, Møysalen, KF

	 SØNDAG	15. MARS	 	 	 	
 12-15 Aktivitetsdag i Bjørklundparken, Bjørklundparken
 18 Kino: «Fremad», Lanterna, KF
 20.15 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 MANDAG	16. MARS	 	 	 	
 18 Ung scene, Møysalen scene
 19 Miljøpolitikk på fabrikken: «Vårt ansvar! Dagens miljøpolitikk  
  vil bestemme våre barnebarns framtid», 
  Sortland bibliotek, KF

	 TIRSDAG	17. MARS	 	 	 	
 19 Foredrag: «Jektefartens eventyrlige historie» ved 
  Bjørn Tore Pedersen, Sortland Museum
 19 Kino: «The Invisible Man», Lanterna, KF

	 ONSDAG	18. MARS	 	 	 	
 14–21 Ungdomsfabrikken spesial, Sortland bibliotek, KF
 19 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 TORSDAG	19. MARS	 	 	 	
 12–14 Kravlekafé, Kulturkaféen, KF
 19 «Musikal, musikal!», Møysalen, KF

	 FREDAG	20. MARS	 	 	 	
 11 «Hilsen Terje Nilsen» – i kammerutgave med Ensemble Blå, 
  Kafé Lamarktunet
 12 Dagskift: Te-dans med Tor, Arild og Tosse, Kulturkaféen, KF
 14–18 Ungdomsfabrikken spesial,Sortland bibliotek, KF
 18 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 18 Åpent hus, Sortlandshallen
 20 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

	 LØRDAG	21. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF
 12–14 Internasjonal kafé, Store studio & møterom 3, 
  Sortland frivilligsentral
 13 Åpning av utstillingen «Conventus – et møte mellom samiske  
  kunstnere», Galleri Ariblå, KF
 14 Jens Sundbø: «Beatles» – fortellerkonsert, Kulturkaféen, KF

	 SØNDAG	22. MARS	 	 	 	
 17 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 19 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

UTSTILLINGER
tir–lør  «Seabed», Sortland Museum
t.o.m. 14. mars «Arv», Galleri Ariblå, KF
13.–29. mars «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg.
21. mars–25. april «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere»,   
  Galleri Ariblå, KF

KF = Kulturfabrikken

Vi støtter Kulturuka:

Vi er lokalbanken, 
og støtter den flotte kulturuka!

Billetter og fullstendig program på 
www.kulturfabrikkensortland.no

Åpning fredag 13. mars kl. 20 
i Kulturkaféen

«SAMSAM»

«CONVENTUS»



KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 18 og søndag 22.3 kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,- 

Møt Samsam – verdens minste superhelt! 
Unge Samsam har nesten alt en kosmisk 
superhelt kan drømme om: kjærlige 
foreldre, en gjeng supervenner og et eget 
romskip... men superkreftene har ikke 
utviklet seg ennå! Når den nye og kule 
jenta i skolegården påstår at hun kan lære 
Samsam alt om superkrefter, ser han en 
mulighet til å finne superkreftene han 
alltid har drømt om.
Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS
Sortlandshallen, kl.18–21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med 
fysisk aktivitet for hele familien. Fri 
aktivitet i idrettshallen, kafé, diskotek og 
ulike spill nede i klubben. I kulturuka har 
vi noe ekstra på lur: Sortland Bueskytter-
klubb demonstrerer nemlig bueskyting 
mens Vesterålen Vertikal kjører bruskas-
seklatring i salene. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 20 og søndag 22.3. kl. 19
INNGANG: 120,- 

Oppfølgeren til grøssersuksessen «A Quiet 
Place». Evelyn og de tre barna hennes står 
alene igjen. Ikke noe sted er lenger trygt, 
og familien blir tvunget på flukt ut i det 
ukjente der de oppdager at det ikke bare 
er monstre de må bekymre seg for. Gjør 
deg klar for en ny nervepirrende kinoopp-
levelse. Og husk; ikke lag en eneste lyd.
Arr.: Sortland kino

LØRDAG 21. MARS

INTERNASJONAL KAFÉ
Møterom 3/Store Studio, Kulturfabrikken 
kl. 12–14
INNGANG: 100,-/ GRATIS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Sortland Frivilligsentral inviterer til 
Internasjonal kafé med mat fra ulike land 
og verdensdeler – også en norsk rett. 
Tegnekrok for barn.
Arr. Sortland Frivilligsentral

UTSTILLINGSÅPNING:  
«CONVENTUS – ET MØTE  
MELLOM SAMISKE KUNSTNERE»
Ariblå, Kulturfabrikken kl. 13
INNGANG: GRATIS

Utstillingen danner et møte mellom 
kunstnere fra ulike perioder og ulike 
generasjoner av samiske kunstnere, fra 
John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær 
Grønstad (f. 1984), som har det til felles at 
de arbeider med ulike grafiske teknikker. 
Utstillingens tittel «Conventus» er hentet 
fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet 
kan ha ulike betydninger, hvorav to er 
«møte» og «samling».
Arr.: Sortland kunstforening i samarbeid 
med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter 
for samtidskunst og RDM/Samisk Kunst-
magasin i Karasjok

«BEATLES» – FORTELLER-
KONSERT MED JENS SUNDBØ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 200,-

Her får du høre både låtene og historien 
om låtene til The Beatles. Beatles-kjen-
neren Sundbø har plukket ut både kjente 
og ukjente sanger fra gruppas rikholdige 
katalog. Jens Sundbø er opprinnelig fra 
Gardermoen og har bodd i Vesterålen 
siden 1983. Han er lærer på Hadsel vide-
regående skole, og på fritiden utøver han 
musikk sammen med bl.a. Åtgaum, og 
alene som trubadur.
Arr.: Jens Sundbø og Kulturfabrikken

SØNDAG 22. MARS
KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,-   

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,-

Kulturuka 2020
12.–22. mars

Vi har byttet navn fra Kraftinor til Polar Kraft, og støtter nå våre 
lokalsamfunn med enda større kraft! 

På Øksnes støtter vi både Skreifestivalen, Folkets hus, Morildhallen 
og  IL Morild. Vi har kontor på Myre og leverer strøm til fi skeindus-
trien i Vesterålen.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Velkommen til Kulturuka 2020
Mange lokale og regionale arrangører velger å legge sine konserter, forestillinger og 
aktiviteter i tilknytning til den årlige kulturuka i mars. Dette bidrar til å skape festi-
valstemning i Sortland i måneden som ligger mellom vinter og vår. Årets kulturuke 
åpnes offisielt fredag 13. mars av ordfører Karl Erling Nordlund under Lønnings-
quizen i Kulturkaféen. 

Vi «tjuvstarter» imidlertid uka allerede torsdag 12. med foredraget «Bare søppel? Et 
arkeologisk blikk på vår en egen tid» med Bjørnar Olsen, og samme kveld konsert 
med Marthe Valle og Håvard Lunds prosjekt «Oversett».   

Variasjon er et stikkord for programmet. Her skal mange kunne finne noe de har 
lyst til å være med på, både barn og voksne, både innendørs og ute. Flere av arran-
gementene som de frivillige i lag og foreninger, kor og orkester inviterer til under 
kulturuka, er store løft og vil gi oss mange opplevelser. 

Den 20. utgaven av utstillinga «Æ» av 5-åringene i Lykkentreff åpnes i starten av 
uka, og «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere» siste helga i kulturuka. 
Her er et rikholdig filmprogram med blant annet «Astrup – flammen over Jølster», 
barnekonserten «Hva kommer nå?» og «Musikal, musikal», hvor musikklinjekoret 
sammen med Sortland Musikkforening inviterer til en reise gjennom musikalens 
verden.  Dette er bare et lite utdrag – bruk programmet og delta på alt du kan!

Kulturuka kommer i stand gjennom felles innsats fra kulturukekomitéen, lag og 
foreninger, Sortland museum, Kulturfabrikken, næringslivet og offentlige etater på 
Sortland. Stor takk til våre sponsorer for annonsering og støtte.

Med ønske om gode opplevelser,
Kulturukekomitéen og Kulturfabrikken

Forsidebilde: 
Elever og lærere i fordypningstilbud i musikk.

    

PROGRAM KULTURUKA 12.–22. MARS 2020
	 TORSDAG	12. MARS	 	 	 	
 18 Foredrag: «Bare søppel? Et arkeologisk blikk på vår egen tid» 
  – professor i arkeologi Bjørnar Olsen, Sortland Museum
 19.30 Konsert: «Oversett» – Marthe Valle, Håvard Lund & Håkon   
  Mjåseth Johansen, Møysalen scene, KF

	 FREDAG	13. MARS	 	 	 	
 10 Åpning av utstillinga «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg
 17 Kino: «Astrup – Flammen over Jølster», Lanterna, KF
 18–21 Åpent hus og utdeling av Åpent hus-prisen fra 
  Kjell Halvar Knudsens minnefond, Sortlandshallen
 19 Kino: «Alle må dø», Lanterna, KF
 20 Offisiell åpning av Kulturuka 2020, Kulturkaféen, KF
 20 Lønningsquiz, Kulturkaféen, KF

	 LØRDAG	14. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF 
 11–14 Barnas fabrikk: «Hvem, hva, hvor?», Kulturfabrikken, KF
 12 Eventyrstund i biblioteket, Sortland bibliotek, KF
 14 «Hva kommer nå?» – barnekonsert med Eldbjørg Raknes,   
  Frode Eggen og Håvard Aufles, Blåboksen, KF
 13–15 Lørdagsgrøt, Sortland kirke
 15 Avslutningskonsert – Fordypningstilbud i musikk, Møysalen, KF

	 SØNDAG	15. MARS	 	 	 	
 12-15 Aktivitetsdag i Bjørklundparken, Bjørklundparken
 18 Kino: «Fremad», Lanterna, KF
 20.15 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 MANDAG	16. MARS	 	 	 	
 18 Ung scene, Møysalen scene
 19 Miljøpolitikk på fabrikken: «Vårt ansvar! Dagens miljøpolitikk  
  vil bestemme våre barnebarns framtid», 
  Sortland bibliotek, KF

	 TIRSDAG	17. MARS	 	 	 	
 19 Foredrag: «Jektefartens eventyrlige historie» ved 
  Bjørn Tore Pedersen, Sortland Museum
 19 Kino: «The Invisible Man», Lanterna, KF

	 ONSDAG	18. MARS	 	 	 	
 14–21 Ungdomsfabrikken spesial, Sortland bibliotek, KF
 19 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 TORSDAG	19. MARS	 	 	 	
 12–14 Kravlekafé, Kulturkaféen, KF
 19 «Musikal, musikal!», Møysalen, KF

	 FREDAG	20. MARS	 	 	 	
 11 «Hilsen Terje Nilsen» – i kammerutgave med Ensemble Blå, 
  Kafé Lamarktunet
 12 Dagskift: Te-dans med Tor, Arild og Tosse, Kulturkaféen, KF
 14–18 Ungdomsfabrikken spesial,Sortland bibliotek, KF
 18 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 18 Åpent hus, Sortlandshallen
 20 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

	 LØRDAG	21. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF
 12–14 Internasjonal kafé, Store studio & møterom 3, 
  Sortland frivilligsentral
 13 Åpning av utstillingen «Conventus – et møte mellom samiske  
  kunstnere», Galleri Ariblå, KF
 14 Jens Sundbø: «Beatles» – fortellerkonsert, Kulturkaféen, KF

	 SØNDAG	22. MARS	 	 	 	
 17 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 19 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

UTSTILLINGER
tir–lør  «Seabed», Sortland Museum
t.o.m. 14. mars «Arv», Galleri Ariblå, KF
13.–29. mars «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg.
21. mars–25. april «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere»,   
  Galleri Ariblå, KF

KF = Kulturfabrikken

Vi støtter Kulturuka:

Vi er lokalbanken, 
og støtter den flotte kulturuka!

Billetter og fullstendig program på 
www.kulturfabrikkensortland.no

Åpning fredag 13. mars kl. 20 
i Kulturkaféen

«SAMSAM»

«CONVENTUS»



KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 18 og søndag 22.3 kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,- 

Møt Samsam – verdens minste superhelt! 
Unge Samsam har nesten alt en kosmisk 
superhelt kan drømme om: kjærlige 
foreldre, en gjeng supervenner og et eget 
romskip... men superkreftene har ikke 
utviklet seg ennå! Når den nye og kule 
jenta i skolegården påstår at hun kan lære 
Samsam alt om superkrefter, ser han en 
mulighet til å finne superkreftene han 
alltid har drømt om.
Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS
Sortlandshallen, kl.18–21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med 
fysisk aktivitet for hele familien. Fri 
aktivitet i idrettshallen, kafé, diskotek og 
ulike spill nede i klubben. I kulturuka har 
vi noe ekstra på lur: Sortland Bueskytter-
klubb demonstrerer nemlig bueskyting 
mens Vesterålen Vertikal kjører bruskas-
seklatring i salene. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 20 og søndag 22.3. kl. 19
INNGANG: 120,- 

Oppfølgeren til grøssersuksessen «A Quiet 
Place». Evelyn og de tre barna hennes står 
alene igjen. Ikke noe sted er lenger trygt, 
og familien blir tvunget på flukt ut i det 
ukjente der de oppdager at det ikke bare 
er monstre de må bekymre seg for. Gjør 
deg klar for en ny nervepirrende kinoopp-
levelse. Og husk; ikke lag en eneste lyd.
Arr.: Sortland kino

LØRDAG 21. MARS

INTERNASJONAL KAFÉ
Møterom 3/Store Studio, Kulturfabrikken 
kl. 12–14
INNGANG: 100,-/ GRATIS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Sortland Frivilligsentral inviterer til 
Internasjonal kafé med mat fra ulike land 
og verdensdeler – også en norsk rett. 
Tegnekrok for barn.
Arr. Sortland Frivilligsentral

UTSTILLINGSÅPNING:  
«CONVENTUS – ET MØTE  
MELLOM SAMISKE KUNSTNERE»
Ariblå, Kulturfabrikken kl. 13
INNGANG: GRATIS

Utstillingen danner et møte mellom 
kunstnere fra ulike perioder og ulike 
generasjoner av samiske kunstnere, fra 
John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær 
Grønstad (f. 1984), som har det til felles at 
de arbeider med ulike grafiske teknikker. 
Utstillingens tittel «Conventus» er hentet 
fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet 
kan ha ulike betydninger, hvorav to er 
«møte» og «samling».
Arr.: Sortland kunstforening i samarbeid 
med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter 
for samtidskunst og RDM/Samisk Kunst-
magasin i Karasjok

«BEATLES» – FORTELLER-
KONSERT MED JENS SUNDBØ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 200,-

Her får du høre både låtene og historien 
om låtene til The Beatles. Beatles-kjen-
neren Sundbø har plukket ut både kjente 
og ukjente sanger fra gruppas rikholdige 
katalog. Jens Sundbø er opprinnelig fra 
Gardermoen og har bodd i Vesterålen 
siden 1983. Han er lærer på Hadsel vide-
regående skole, og på fritiden utøver han 
musikk sammen med bl.a. Åtgaum, og 
alene som trubadur.
Arr.: Jens Sundbø og Kulturfabrikken

SØNDAG 22. MARS
KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,-   

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,-

Kulturuka 2020
12.–22. mars

Vi har byttet navn fra Kraftinor til Polar Kraft, og støtter nå våre 
lokalsamfunn med enda større kraft! 

På Øksnes støtter vi både Skreifestivalen, Folkets hus, Morildhallen 
og  IL Morild. Vi har kontor på Myre og leverer strøm til fi skeindus-
trien i Vesterålen.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Velkommen til Kulturuka 2020
Mange lokale og regionale arrangører velger å legge sine konserter, forestillinger og 
aktiviteter i tilknytning til den årlige kulturuka i mars. Dette bidrar til å skape festi-
valstemning i Sortland i måneden som ligger mellom vinter og vår. Årets kulturuke 
åpnes offisielt fredag 13. mars av ordfører Karl Erling Nordlund under Lønnings-
quizen i Kulturkaféen. 

Vi «tjuvstarter» imidlertid uka allerede torsdag 12. med foredraget «Bare søppel? Et 
arkeologisk blikk på vår en egen tid» med Bjørnar Olsen, og samme kveld konsert 
med Marthe Valle og Håvard Lunds prosjekt «Oversett».   

Variasjon er et stikkord for programmet. Her skal mange kunne finne noe de har 
lyst til å være med på, både barn og voksne, både innendørs og ute. Flere av arran-
gementene som de frivillige i lag og foreninger, kor og orkester inviterer til under 
kulturuka, er store løft og vil gi oss mange opplevelser. 

Den 20. utgaven av utstillinga «Æ» av 5-åringene i Lykkentreff åpnes i starten av 
uka, og «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere» siste helga i kulturuka. 
Her er et rikholdig filmprogram med blant annet «Astrup – flammen over Jølster», 
barnekonserten «Hva kommer nå?» og «Musikal, musikal», hvor musikklinjekoret 
sammen med Sortland Musikkforening inviterer til en reise gjennom musikalens 
verden.  Dette er bare et lite utdrag – bruk programmet og delta på alt du kan!

Kulturuka kommer i stand gjennom felles innsats fra kulturukekomitéen, lag og 
foreninger, Sortland museum, Kulturfabrikken, næringslivet og offentlige etater på 
Sortland. Stor takk til våre sponsorer for annonsering og støtte.

Med ønske om gode opplevelser,
Kulturukekomitéen og Kulturfabrikken

Forsidebilde: 
Elever og lærere i fordypningstilbud i musikk.

    

PROGRAM KULTURUKA 12.–22. MARS 2020
	 TORSDAG	12. MARS	 	 	 	
 18 Foredrag: «Bare søppel? Et arkeologisk blikk på vår egen tid» 
  – professor i arkeologi Bjørnar Olsen, Sortland Museum
 19.30 Konsert: «Oversett» – Marthe Valle, Håvard Lund & Håkon   
  Mjåseth Johansen, Møysalen scene, KF

	 FREDAG	13. MARS	 	 	 	
 10 Åpning av utstillinga «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg
 17 Kino: «Astrup – Flammen over Jølster», Lanterna, KF
 18–21 Åpent hus og utdeling av Åpent hus-prisen fra 
  Kjell Halvar Knudsens minnefond, Sortlandshallen
 19 Kino: «Alle må dø», Lanterna, KF
 20 Offisiell åpning av Kulturuka 2020, Kulturkaféen, KF
 20 Lønningsquiz, Kulturkaféen, KF

	 LØRDAG	14. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF 
 11–14 Barnas fabrikk: «Hvem, hva, hvor?», Kulturfabrikken, KF
 12 Eventyrstund i biblioteket, Sortland bibliotek, KF
 14 «Hva kommer nå?» – barnekonsert med Eldbjørg Raknes,   
  Frode Eggen og Håvard Aufles, Blåboksen, KF
 13–15 Lørdagsgrøt, Sortland kirke
 15 Avslutningskonsert – Fordypningstilbud i musikk, Møysalen, KF

	 SØNDAG	15. MARS	 	 	 	
 12-15 Aktivitetsdag i Bjørklundparken, Bjørklundparken
 18 Kino: «Fremad», Lanterna, KF
 20.15 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 MANDAG	16. MARS	 	 	 	
 18 Ung scene, Møysalen scene
 19 Miljøpolitikk på fabrikken: «Vårt ansvar! Dagens miljøpolitikk  
  vil bestemme våre barnebarns framtid», 
  Sortland bibliotek, KF

	 TIRSDAG	17. MARS	 	 	 	
 19 Foredrag: «Jektefartens eventyrlige historie» ved 
  Bjørn Tore Pedersen, Sortland Museum
 19 Kino: «The Invisible Man», Lanterna, KF

	 ONSDAG	18. MARS	 	 	 	
 14–21 Ungdomsfabrikken spesial, Sortland bibliotek, KF
 19 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 TORSDAG	19. MARS	 	 	 	
 12–14 Kravlekafé, Kulturkaféen, KF
 19 «Musikal, musikal!», Møysalen, KF

	 FREDAG	20. MARS	 	 	 	
 11 «Hilsen Terje Nilsen» – i kammerutgave med Ensemble Blå, 
  Kafé Lamarktunet
 12 Dagskift: Te-dans med Tor, Arild og Tosse, Kulturkaféen, KF
 14–18 Ungdomsfabrikken spesial,Sortland bibliotek, KF
 18 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 18 Åpent hus, Sortlandshallen
 20 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

	 LØRDAG	21. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF
 12–14 Internasjonal kafé, Store studio & møterom 3, 
  Sortland frivilligsentral
 13 Åpning av utstillingen «Conventus – et møte mellom samiske  
  kunstnere», Galleri Ariblå, KF
 14 Jens Sundbø: «Beatles» – fortellerkonsert, Kulturkaféen, KF

	 SØNDAG	22. MARS	 	 	 	
 17 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 19 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

UTSTILLINGER
tir–lør  «Seabed», Sortland Museum
t.o.m. 14. mars «Arv», Galleri Ariblå, KF
13.–29. mars «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg.
21. mars–25. april «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere»,   
  Galleri Ariblå, KF

KF = Kulturfabrikken

Vi støtter Kulturuka:

Vi er lokalbanken, 
og støtter den flotte kulturuka!

Billetter og fullstendig program på 
www.kulturfabrikkensortland.no

Åpning fredag 13. mars kl. 20 
i Kulturkaféen

«SAMSAM»

«CONVENTUS»



TORSDAG 12. MARS

UTSTILLINGENE «SEABED» OG 
«ARV»
Sortland Museum, Kulturfabrikken,  
kl. 11–15 tir–lør
INNGANG: 50,- FOR VOKSNE, GRATIS FOR BARN OG 
UNGE UNDER 18 ÅR

I Sortland Museum viser utstillingene 
«Seabed» og «Arv». I «Seabed» kan barn og 
voksne oppleve Sortlandssundet under vann, 
med aktiviteter, små forskningsoppgaver, 
filmer og leker. Under vann er det en hel 
verden av vakre og fantastiske planter og 
dyr! Utstillingen «Arv» inviterer til å tenke 
nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig 
skillet mellom søppel og kulturminne, og 
kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å 
bevare? Samtidsarkeologene Bjørnar Olsen 
og Þóra Pétursdóttir ved UiT har undersøkt 
moderne ruinlandskap og havsøppel på seks 
steder nord i Norge, i Russland og på Island. 
«Arv» har siste visningsdag lørdag 14. mars.
Arr.: Sortland Museum

FOREDRAG: «BARE SØPPEL? ET 
ARKEOLOGISK BLIKK PÅ VÅR 
EGEN TID» – BJØRNAR OLSEN
Sortland Museum, Kulturfabrikken kl. 18
INNGANG: GRATIS

Professor Bjørnar Olsen presenterer det nye 
fagfeltet samtidsarkeologi. Med eksempler 
hentet fra sin egen samtidsarkeologiske 
forskning på Svalbard, i Russland og i 
Nord-Norge, viser han hvordan arkeologien 
kan gi nye og spennende perspektiv på vår 
nære fortid og samtid. Etter foredraget gir 
Olsen en omvisning i utstillingen «Arv» og 
forteller om bakgrunnen for denne. Bjørnar 
Olsen er professor i arkeologi ved UiT – 
Norges Arktiske Universitet.
Arr.: Sortland Museum 

KONSERT: «OVERSETT» 
Møysalen scene, Kulturfabrikken kl. 19.30
INNGANG: VOKSEN 250,-/MEDLEM 200,-/UNGDOM 
50,-

Sortland jazz- og viseklubb tyvstarter 
Kultur-uka med Marthe Valle og Håvard 
Lunds spennende prosjekt «Oversett»! I 
Marthe Valle og Håvard Lunds samar-
beidsprosjekt har de tatt for seg udødelige 
klassikere, såkalte coverlåter, fra populær-
musikkens internasjonale historie, oversatt 
dem til nordnorsk, og med dette gjort 
låtene til sine.
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

FREDAG 13. MARS

ÅPNING AV UTSTILLINGA «Æ»
Kulturfabrikken kl. 10
INNGANG: GRATIS

Utstillinga er satt sammen av maleri laget 
av 5-åringene i barnehagen, og er en tradi-
sjon i Lykkentreff barnehage. Utstillinga i år 
er nummer 20!  Oppgaven har vært å male 
noe som den enkelte er opptatt av eller liker 
å gjøre. Gjennom bildene vil vi vise barnas 
uttrykk og kultur. Temaet «Æ» åpner for det 
enkelte barns individuelle tolking og viser 
også mangfold og felleskap.      
Arr.: Lykkentreff barnehage

KINO: «ASTRUP – FLAMMEN 
OVER JØLSTER»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 17  
(sensur: 12 år)
INNGANG: KR 120,-   

Astrup – Flammen over Jølster tar oss med 
på en ferd gjennom Nikolai Astrups liv og 
inspirasjonen bak hans mest kjente bilder, 
frem til hans alt for tidlige død i 1928. Den 
unge Nikolai gjør opprør mot sin pietistiske 
prestefar. Mentoren, kommunisten Anton 
Fond (Dennis Storhøi) inspirerer ham til 
å reise ut i Europa for å lære. De ikoniske 
midtsommernattbildene med sankthansbål, 
livsglede, dans, alkohol og erotikk er salt i 
sår for prestefaren og bygdas pietister. Da 

han gifter seg med den 15 år gamle Engel 
(Henriette Marø) blir det reaksjoner, men 
Nikolai og Engel bryr seg ikke om sladderen. 
De får 8 barn, og med egne hender bygger 
de Astruptunet som blir motiv for mange av 
hans mest kjente bilder. Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS OG UTDELING AV 
ÅPENT HUS-PRISEN FRA KJELL 
HALVAR KNUDSENS MINNEFOND
Sortlandshallen, kl.18-21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med fysisk 
aktivitet for hele familien. Fri aktivitet i 
idrettshallen, kafé, diskotek og ulike spill 
nede i klubben. I anledning Kulturuka får vi 
også besøk av Sortland skytterlag nede i og 
vi har utdeling av Åpent hus-prisen fra Kjell 
Halvar Knudsens minnefond. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken

KINO: «ALLE MÅ DØ»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 19  
(sensur: 15 år)
INNGANG: KR 120,-   

Hva om du ikke kan stole på noen inkludert 
deg selv? Gina må gjennomføre et merke-
lig rebusløp, og selv om det starter nokså 
uskyldig, så blir det snart både makabert 
og skremmende. Er dette virkelig en del av 
leken, eller er Gina i ferd med å miste grepet 
om virkeligheten?
Arr.: Sortland kino

ÅPNING AV KULTURUKA 2020
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 20
INNGANG: GRATIS

Ordfører Karl Erling Nordlund åpner Kultur-
uka 2020.  
Arr.: Kulturfabrikken i samarbeid med  
Kulturukekomitéen

LØNNINGSQUIZ 
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: GRATIS

Lønningsquiz er Kulturfabrikkens egen 
faste quiz med fire fantastiske quizmastere 
som koker i hop 25 + 25 spørsmål om alt 
mellom himmel og jord! Maks seks personer 
per lag, ingen påmelding, ingen deltakerav-
gift. Vesterålen storband stiller på kveldens 
kulturquiz!
Arr.: Kulturfabrikken

LØRDAG 14. MARS
KAKELØRDAG
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 11–15, 
lørdag 20.3 kl. 11–15
Et variert utvalg kaker som både små og 
store munner liker. Hjemmebakt av Kultur-
kaféens egen kakebaker.
Arr.: Kulturkaféen

BARNAS FABRIKK: «HVEM, HVA, 
HVOR?»
Kulturfabrikken, kl. 11–14
INNGANG: GRATIS

Hvorfor er månen gul? Hvem har spist opp 
sokkene mine? Hva kommer nå? I Kulturuka 
inviterer vi til en Barnas fabrikk for alle 
med mange spørsmål. Sortland museum 
inviterer til aktiviteter til utstillingen «Arv». 
Kanskje de kan få deg til å tenke nytt om 
søppel, skjønnhet og stygghet? På biblioteket 
blir det en eventyrstund med bibliotekar Ida 
Walenius med mye undring.  Som en avslut-
ning på dagen inviterer Sortland jazz- og 
viseklubb til barnekonserten «Hva kommer 
nå?»  
Arr.: Sortland Museum/Kulturfabrikken 
Sortland KF/Sortland jazz- og viseklubb 

«HVA KOMMER NÅ?» – BARNE-
KONSERT 
Blåboksen, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 150,-/BARN 50,-

Barnekonsert med Eldbjørg Raknes, Frode 
Eggen og Håvard Aufles. Morsomt! Skum-
melt! Vakkert! Ekkelt! Pinlig! Herlig! Frode 
Eggen forteller, spør og gestikulerer! 
Eldbjørg Raknes synger, lager mange slags 
lyder og hopper, kanskje!
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

LØRDAGSGRØT
Sortland kirke, kl. 13–15
INNGANG: GRATIS

Vi samles til Lørdagsgrøt på sjømannskirke-
vis. Dette skal være et tilbud/møteplass på 
tvers av kulturer og generasjoner.  
Arr. Sortland Menighet i samarbeid med 
Røde Kors og Frivilligsentralen

FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 
– AVSLUTNINGSKONSERT
Møysalen, Kulturfabrikken kl. 15
INNGANG: VOKSEN 100,-/BARN OG UNGE GRATIS

Hva gjør ungdommer 12–15 år på lørdager? 
Denne gjengen har møttes på musikklinja 
til intense samspilløvinger dette skoleåret, 
og nå er de klare til å dele med publikum 
det de har jobbet med i vinter. Det er sjette 
året Vesterålen har et slikt tilbud, og i år 
deltar 13 ungdommer fra kommunene i 
Vesterålen og Lødingen.
Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og 
Musikklinja ved Sortland VGS

SØNDAG 15. MARS

AKTIVITETSDAG I BJØRKLUND-
PARKEN
Bjørklundparken, kl. 12–15
INNGANG: GRATIS

Aktivitetsdag med fri aktivitet og bålkos. 
Bjørklundparken har grillplass inne og ute, 
ski- og akebakke, klatretårn og isbane. Vær 
og føre vil avgjøre hvilken aktivitet som 
egner seg best. Ta med nødvendig utstyr, 
klær og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen.
Arr.: Bjørklundparkens venner og Barnas 
turlag

KINO: «FREMAD»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 18  
(sensur: 6 år) 
INNGANG: 90,-

To alvebrødre legger ut på en ekstraordinær 
reise, for å finne ut om det fortsatt finnes 
noe magi ute i den store verden. Fremad er 
en original animasjonsfilm fra Pixar Ani-
mation Studios, regissert og produsert av 
teamet bak Monsteruniversitetet.
Arr.: Sortland kino

KINO: «BLOODSHOT»
Lanterna, Kulturfabrikken søndag 15.3 
kl. 20.15 og onsdag 18.3 kl. 19
INNGANG: 120,-

Vin Diesel spiller Ray Garrison, en soldat 
som nylig ble drept i aksjon og gjenopplivet 
som superhelten Bloodshot av selskapet 
RST. Med en hær av nanoteknologi i årene 
hans er han ustoppelig – sterkere og i stand 
til å leges øyeblikkelig. Men RST kontrol-
lerer mer enn styrken hans, de har også kon-
troll over psyken og hukommelsen. Ray vet 

ikke lenger hva som er ekte, men han er på 
vei til å finne ut av det.
Arr.: Sortland kino

MANDAG 16. MARS

UNG SCENE
Møysalen scene, Kulturfabrikken, kl. 18
INNGANG: GRATIS

Kulturskolens elever framfører det de har 
jobbet med i undervisningen.
Arr.: Sortland kulturskole

POLITIKK PÅ FABRIKKEN: VÅRT 
ANSVAR!
Teket, biblioteket 1. etg.,  
Kulturfabrikken kl. 19
INNGANG: GRATIS

Steinar Winther Christensen, leder i Beste-
foreldrenes klimaaksjon Norge holder fore-
draget: «VÅRT ANSVAR! Dagens miljøpoli-
tikk vil bestemme våre barnebarns framtid.»
Arr.: Besteforeldrenes klimaaksjon  
– Vesterålen lokallag

TIRSDAG 17. MARS

FOREDRAG: «JEKTEFARTENS 
EVENTYRLIGE HISTORIE» – 
BJØRN TORE PEDERSEN
Sortland museum kl. 19
INNGANG: 100,-
Bjørn Tore Pedersen er journalist og forfat-
ter og arbeider for tiden i NRK Nordland. 
Hans tiende bok «Jekta – Eventyrets farkost» 

ble lansert i fjor høst, og er Bjørn Tore 
Pedersens mest omfattende verk. Her tar 
han for seg jektefartens eventyrlige historie 
som varte i 500 år, og jektas store betydning 
for Norge som kystnasjon. Har du forresten 
hørt om da ei av jektene til Abel Ellingsen 
ble kapret av engelskmennene under napo-
leonskrigene? I tillegg kommer jekteforteller 
gjennom mange år Trond Ringlund og inn-
leder om Jekta Brødrene, med hjemmehavn 
på Melbu. Ringlund forankrer den større 
jektefarthistorien gjennom fortellingen om 
nordlandsjekta Brødrene av Melbu-Solum.
Arr.: Sortland museum og Nordland  
akademi for kunst og vitenskap

KINO: «THE INVISIBLE MAN»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,- 

Cecilia (Elisabeth Moss) lykkes med å flykte 
fra sin voldelige og manipulerende samboer, 
forskeren Adrian Griffin. Så får hun beskjed 
om at ekskjæresten har tatt livet av seg, og 
i testamentet har han etterlatt henne en 
betydelig pengesum. Når sjokket har lagt 
seg, begynner Cecilia endelig å se lyst på 
fremtiden igjen. Men hun føler seg fremde-
les iakttatt, og snart starter en rekke skrem-
mende hendelser å ramme henne og de hun 
holder kjær. 
Arr.: Sortland kino

ONSDAG 18. MARS  
UNGDOMSFABRIKKEN SPESIAL
Teket i biblioteket, Kulturfabrikken,  
onsdag 18.3 kl. 14–21 og fredag 20.3 
kl. 14–18
INNGANG: GRATIS

Ungdomsfabrikken er åpen på onsdager rett 
etter skoletid og fram til kl. 20. I Teket kan 
du blant annet henge ut og treffe venner, 
spille spill, bruke lydstudio eller videore-
digeringsrom, prøve deg i dansesalen eller 
synge karaoke. Tilbudet er for ungdom fra 8. 
klasse og opp. 
Arr.: Ungdomsfabrikken 

TORSDAG 19. MARS
KRAVLEKAFÉ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 12–14
INNGANG: GRATIS

Er du hjemme i foreldrepermisjon? Eller 
bare kanskje du bare har lyst til å bli kjent 
med andre småbarnsforeldre i samme livs-
situasjon? En gang i måneden inviterer Kul-
turfabrikken til Kravlekafe der både foreldre 
og små barn kan møtes.
Arr.: Kulturfabrikken

«MUSIKAL, MUSIKAL!»
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: VOKSNE 250,-/BARN/STUDENT/ 
HONNØR 100,-

Musikklinjekoret, Sortland Musikkforening 
og unge solister, inviterer til en reise gjen-
nom musikalenes verden. Fra gamle klas-
sikere som Les Miserables og Spellemann 
på taket, via Bør Børson og Technicolored 
Dreamcoat og inn i rock/pop’ens verden 
med Abba og Grease. Det blir en hitparade 
uten like med fullt kor, musikkforeninga og 
det beste musikklinja har å by på av vokal-

solister og rockere.  
Arr.: Sortland Musikkforening og Musikk-
linja ved Sortland videregående skole 

FREDAG 20. MARS

«HILSEN TERJE NILSEN»  
– I KAMMERUTGAVE MED 
ENSEMBLE BLÅ
Kafé Lamarktunet, kl. 11
INNGANG: GRATIS

Terje Nilsen er en av Nord-Norges mest 
anerkjente musikere og låtskrivere, kjent 
for låter som «Mjelle» og «Blå ballade». 
Låtene spenner fra melankolske kjærlig-
hetssanger og rølpete viser til barnesanger 
for både barn og voksne. Konserten «Hil-
sen Terje Nilsen» under Sortland jazzfes-
tival 2019 ble en stor suksess, og nå får 
publikum høre en kammerversjon med 
distriktsmusikerne i Ensemble Blå.
Arr.: Den kulturelle spaserstokken

DAGSKIFT: TE-DANS MED TOR, 
ARILD OG TOSSE
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 12–13
INNGANG: GRATIS

Har du lyst å røre på dansefoten eller 
bare høre på fin musikk, så ta på dæ 
danseskoan og møt opp! 
Flott dansemusikk med Tor, Arild og 
Tosse.
Arr.: Sortland FrivilligsentralMARTE VALLE

BJØRKLUNDPARKEN

AVSLUTNINGSKONSERT

«HVA KOMMER NÅ?»

UTSTILLNG: «Æ»

«ASTRUP – FLAMMEN OVER JØLSTER»

LØRDAGSGRØT

UTSTILLING: «SEABED»

UNG SCENE

«HILSEN TERJE NILSEN»

TE-DANS

UTSTILLNG: «ARV»

LØNNINGSQUIZ



TORSDAG 12. MARS

UTSTILLINGENE «SEABED» OG 
«ARV»
Sortland Museum, Kulturfabrikken,  
kl. 11–15 tir–lør
INNGANG: 50,- FOR VOKSNE, GRATIS FOR BARN OG 
UNGE UNDER 18 ÅR

I Sortland Museum viser utstillingene 
«Seabed» og «Arv». I «Seabed» kan barn og 
voksne oppleve Sortlandssundet under vann, 
med aktiviteter, små forskningsoppgaver, 
filmer og leker. Under vann er det en hel 
verden av vakre og fantastiske planter og 
dyr! Utstillingen «Arv» inviterer til å tenke 
nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig 
skillet mellom søppel og kulturminne, og 
kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å 
bevare? Samtidsarkeologene Bjørnar Olsen 
og Þóra Pétursdóttir ved UiT har undersøkt 
moderne ruinlandskap og havsøppel på seks 
steder nord i Norge, i Russland og på Island. 
«Arv» har siste visningsdag lørdag 14. mars.
Arr.: Sortland Museum

FOREDRAG: «BARE SØPPEL? ET 
ARKEOLOGISK BLIKK PÅ VÅR 
EGEN TID» – BJØRNAR OLSEN
Sortland Museum, Kulturfabrikken kl. 18
INNGANG: GRATIS

Professor Bjørnar Olsen presenterer det nye 
fagfeltet samtidsarkeologi. Med eksempler 
hentet fra sin egen samtidsarkeologiske 
forskning på Svalbard, i Russland og i 
Nord-Norge, viser han hvordan arkeologien 
kan gi nye og spennende perspektiv på vår 
nære fortid og samtid. Etter foredraget gir 
Olsen en omvisning i utstillingen «Arv» og 
forteller om bakgrunnen for denne. Bjørnar 
Olsen er professor i arkeologi ved UiT – 
Norges Arktiske Universitet.
Arr.: Sortland Museum 

KONSERT: «OVERSETT» 
Møysalen scene, Kulturfabrikken kl. 19.30
INNGANG: VOKSEN 250,-/MEDLEM 200,-/UNGDOM 
50,-

Sortland jazz- og viseklubb tyvstarter 
Kultur-uka med Marthe Valle og Håvard 
Lunds spennende prosjekt «Oversett»! I 
Marthe Valle og Håvard Lunds samar-
beidsprosjekt har de tatt for seg udødelige 
klassikere, såkalte coverlåter, fra populær-
musikkens internasjonale historie, oversatt 
dem til nordnorsk, og med dette gjort 
låtene til sine.
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

FREDAG 13. MARS

ÅPNING AV UTSTILLINGA «Æ»
Kulturfabrikken kl. 10
INNGANG: GRATIS

Utstillinga er satt sammen av maleri laget 
av 5-åringene i barnehagen, og er en tradi-
sjon i Lykkentreff barnehage. Utstillinga i år 
er nummer 20!  Oppgaven har vært å male 
noe som den enkelte er opptatt av eller liker 
å gjøre. Gjennom bildene vil vi vise barnas 
uttrykk og kultur. Temaet «Æ» åpner for det 
enkelte barns individuelle tolking og viser 
også mangfold og felleskap.      
Arr.: Lykkentreff barnehage

KINO: «ASTRUP – FLAMMEN 
OVER JØLSTER»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 17  
(sensur: 12 år)
INNGANG: KR 120,-   

Astrup – Flammen over Jølster tar oss med 
på en ferd gjennom Nikolai Astrups liv og 
inspirasjonen bak hans mest kjente bilder, 
frem til hans alt for tidlige død i 1928. Den 
unge Nikolai gjør opprør mot sin pietistiske 
prestefar. Mentoren, kommunisten Anton 
Fond (Dennis Storhøi) inspirerer ham til 
å reise ut i Europa for å lære. De ikoniske 
midtsommernattbildene med sankthansbål, 
livsglede, dans, alkohol og erotikk er salt i 
sår for prestefaren og bygdas pietister. Da 

han gifter seg med den 15 år gamle Engel 
(Henriette Marø) blir det reaksjoner, men 
Nikolai og Engel bryr seg ikke om sladderen. 
De får 8 barn, og med egne hender bygger 
de Astruptunet som blir motiv for mange av 
hans mest kjente bilder. Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS OG UTDELING AV 
ÅPENT HUS-PRISEN FRA KJELL 
HALVAR KNUDSENS MINNEFOND
Sortlandshallen, kl.18-21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med fysisk 
aktivitet for hele familien. Fri aktivitet i 
idrettshallen, kafé, diskotek og ulike spill 
nede i klubben. I anledning Kulturuka får vi 
også besøk av Sortland skytterlag nede i og 
vi har utdeling av Åpent hus-prisen fra Kjell 
Halvar Knudsens minnefond. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken

KINO: «ALLE MÅ DØ»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 19  
(sensur: 15 år)
INNGANG: KR 120,-   

Hva om du ikke kan stole på noen inkludert 
deg selv? Gina må gjennomføre et merke-
lig rebusløp, og selv om det starter nokså 
uskyldig, så blir det snart både makabert 
og skremmende. Er dette virkelig en del av 
leken, eller er Gina i ferd med å miste grepet 
om virkeligheten?
Arr.: Sortland kino

ÅPNING AV KULTURUKA 2020
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 20
INNGANG: GRATIS

Ordfører Karl Erling Nordlund åpner Kultur-
uka 2020.  
Arr.: Kulturfabrikken i samarbeid med  
Kulturukekomitéen

LØNNINGSQUIZ 
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: GRATIS

Lønningsquiz er Kulturfabrikkens egen 
faste quiz med fire fantastiske quizmastere 
som koker i hop 25 + 25 spørsmål om alt 
mellom himmel og jord! Maks seks personer 
per lag, ingen påmelding, ingen deltakerav-
gift. Vesterålen storband stiller på kveldens 
kulturquiz!
Arr.: Kulturfabrikken

LØRDAG 14. MARS
KAKELØRDAG
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 11–15, 
lørdag 20.3 kl. 11–15
Et variert utvalg kaker som både små og 
store munner liker. Hjemmebakt av Kultur-
kaféens egen kakebaker.
Arr.: Kulturkaféen

BARNAS FABRIKK: «HVEM, HVA, 
HVOR?»
Kulturfabrikken, kl. 11–14
INNGANG: GRATIS

Hvorfor er månen gul? Hvem har spist opp 
sokkene mine? Hva kommer nå? I Kulturuka 
inviterer vi til en Barnas fabrikk for alle 
med mange spørsmål. Sortland museum 
inviterer til aktiviteter til utstillingen «Arv». 
Kanskje de kan få deg til å tenke nytt om 
søppel, skjønnhet og stygghet? På biblioteket 
blir det en eventyrstund med bibliotekar Ida 
Walenius med mye undring.  Som en avslut-
ning på dagen inviterer Sortland jazz- og 
viseklubb til barnekonserten «Hva kommer 
nå?»  
Arr.: Sortland Museum/Kulturfabrikken 
Sortland KF/Sortland jazz- og viseklubb 

«HVA KOMMER NÅ?» – BARNE-
KONSERT 
Blåboksen, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 150,-/BARN 50,-

Barnekonsert med Eldbjørg Raknes, Frode 
Eggen og Håvard Aufles. Morsomt! Skum-
melt! Vakkert! Ekkelt! Pinlig! Herlig! Frode 
Eggen forteller, spør og gestikulerer! 
Eldbjørg Raknes synger, lager mange slags 
lyder og hopper, kanskje!
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

LØRDAGSGRØT
Sortland kirke, kl. 13–15
INNGANG: GRATIS

Vi samles til Lørdagsgrøt på sjømannskirke-
vis. Dette skal være et tilbud/møteplass på 
tvers av kulturer og generasjoner.  
Arr. Sortland Menighet i samarbeid med 
Røde Kors og Frivilligsentralen

FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 
– AVSLUTNINGSKONSERT
Møysalen, Kulturfabrikken kl. 15
INNGANG: VOKSEN 100,-/BARN OG UNGE GRATIS

Hva gjør ungdommer 12–15 år på lørdager? 
Denne gjengen har møttes på musikklinja 
til intense samspilløvinger dette skoleåret, 
og nå er de klare til å dele med publikum 
det de har jobbet med i vinter. Det er sjette 
året Vesterålen har et slikt tilbud, og i år 
deltar 13 ungdommer fra kommunene i 
Vesterålen og Lødingen.
Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og 
Musikklinja ved Sortland VGS

SØNDAG 15. MARS

AKTIVITETSDAG I BJØRKLUND-
PARKEN
Bjørklundparken, kl. 12–15
INNGANG: GRATIS

Aktivitetsdag med fri aktivitet og bålkos. 
Bjørklundparken har grillplass inne og ute, 
ski- og akebakke, klatretårn og isbane. Vær 
og føre vil avgjøre hvilken aktivitet som 
egner seg best. Ta med nødvendig utstyr, 
klær og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen.
Arr.: Bjørklundparkens venner og Barnas 
turlag

KINO: «FREMAD»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 18  
(sensur: 6 år) 
INNGANG: 90,-

To alvebrødre legger ut på en ekstraordinær 
reise, for å finne ut om det fortsatt finnes 
noe magi ute i den store verden. Fremad er 
en original animasjonsfilm fra Pixar Ani-
mation Studios, regissert og produsert av 
teamet bak Monsteruniversitetet.
Arr.: Sortland kino

KINO: «BLOODSHOT»
Lanterna, Kulturfabrikken søndag 15.3 
kl. 20.15 og onsdag 18.3 kl. 19
INNGANG: 120,-

Vin Diesel spiller Ray Garrison, en soldat 
som nylig ble drept i aksjon og gjenopplivet 
som superhelten Bloodshot av selskapet 
RST. Med en hær av nanoteknologi i årene 
hans er han ustoppelig – sterkere og i stand 
til å leges øyeblikkelig. Men RST kontrol-
lerer mer enn styrken hans, de har også kon-
troll over psyken og hukommelsen. Ray vet 

ikke lenger hva som er ekte, men han er på 
vei til å finne ut av det.
Arr.: Sortland kino

MANDAG 16. MARS

UNG SCENE
Møysalen scene, Kulturfabrikken, kl. 18
INNGANG: GRATIS

Kulturskolens elever framfører det de har 
jobbet med i undervisningen.
Arr.: Sortland kulturskole

POLITIKK PÅ FABRIKKEN: VÅRT 
ANSVAR!
Teket, biblioteket 1. etg.,  
Kulturfabrikken kl. 19
INNGANG: GRATIS

Steinar Winther Christensen, leder i Beste-
foreldrenes klimaaksjon Norge holder fore-
draget: «VÅRT ANSVAR! Dagens miljøpoli-
tikk vil bestemme våre barnebarns framtid.»
Arr.: Besteforeldrenes klimaaksjon  
– Vesterålen lokallag

TIRSDAG 17. MARS

FOREDRAG: «JEKTEFARTENS 
EVENTYRLIGE HISTORIE» – 
BJØRN TORE PEDERSEN
Sortland museum kl. 19
INNGANG: 100,-
Bjørn Tore Pedersen er journalist og forfat-
ter og arbeider for tiden i NRK Nordland. 
Hans tiende bok «Jekta – Eventyrets farkost» 

ble lansert i fjor høst, og er Bjørn Tore 
Pedersens mest omfattende verk. Her tar 
han for seg jektefartens eventyrlige historie 
som varte i 500 år, og jektas store betydning 
for Norge som kystnasjon. Har du forresten 
hørt om da ei av jektene til Abel Ellingsen 
ble kapret av engelskmennene under napo-
leonskrigene? I tillegg kommer jekteforteller 
gjennom mange år Trond Ringlund og inn-
leder om Jekta Brødrene, med hjemmehavn 
på Melbu. Ringlund forankrer den større 
jektefarthistorien gjennom fortellingen om 
nordlandsjekta Brødrene av Melbu-Solum.
Arr.: Sortland museum og Nordland  
akademi for kunst og vitenskap

KINO: «THE INVISIBLE MAN»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,- 

Cecilia (Elisabeth Moss) lykkes med å flykte 
fra sin voldelige og manipulerende samboer, 
forskeren Adrian Griffin. Så får hun beskjed 
om at ekskjæresten har tatt livet av seg, og 
i testamentet har han etterlatt henne en 
betydelig pengesum. Når sjokket har lagt 
seg, begynner Cecilia endelig å se lyst på 
fremtiden igjen. Men hun føler seg fremde-
les iakttatt, og snart starter en rekke skrem-
mende hendelser å ramme henne og de hun 
holder kjær. 
Arr.: Sortland kino

ONSDAG 18. MARS  
UNGDOMSFABRIKKEN SPESIAL
Teket i biblioteket, Kulturfabrikken,  
onsdag 18.3 kl. 14–21 og fredag 20.3 
kl. 14–18
INNGANG: GRATIS

Ungdomsfabrikken er åpen på onsdager rett 
etter skoletid og fram til kl. 20. I Teket kan 
du blant annet henge ut og treffe venner, 
spille spill, bruke lydstudio eller videore-
digeringsrom, prøve deg i dansesalen eller 
synge karaoke. Tilbudet er for ungdom fra 8. 
klasse og opp. 
Arr.: Ungdomsfabrikken 

TORSDAG 19. MARS
KRAVLEKAFÉ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 12–14
INNGANG: GRATIS

Er du hjemme i foreldrepermisjon? Eller 
bare kanskje du bare har lyst til å bli kjent 
med andre småbarnsforeldre i samme livs-
situasjon? En gang i måneden inviterer Kul-
turfabrikken til Kravlekafe der både foreldre 
og små barn kan møtes.
Arr.: Kulturfabrikken

«MUSIKAL, MUSIKAL!»
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: VOKSNE 250,-/BARN/STUDENT/ 
HONNØR 100,-

Musikklinjekoret, Sortland Musikkforening 
og unge solister, inviterer til en reise gjen-
nom musikalenes verden. Fra gamle klas-
sikere som Les Miserables og Spellemann 
på taket, via Bør Børson og Technicolored 
Dreamcoat og inn i rock/pop’ens verden 
med Abba og Grease. Det blir en hitparade 
uten like med fullt kor, musikkforeninga og 
det beste musikklinja har å by på av vokal-

solister og rockere.  
Arr.: Sortland Musikkforening og Musikk-
linja ved Sortland videregående skole 

FREDAG 20. MARS

«HILSEN TERJE NILSEN»  
– I KAMMERUTGAVE MED 
ENSEMBLE BLÅ
Kafé Lamarktunet, kl. 11
INNGANG: GRATIS

Terje Nilsen er en av Nord-Norges mest 
anerkjente musikere og låtskrivere, kjent 
for låter som «Mjelle» og «Blå ballade». 
Låtene spenner fra melankolske kjærlig-
hetssanger og rølpete viser til barnesanger 
for både barn og voksne. Konserten «Hil-
sen Terje Nilsen» under Sortland jazzfes-
tival 2019 ble en stor suksess, og nå får 
publikum høre en kammerversjon med 
distriktsmusikerne i Ensemble Blå.
Arr.: Den kulturelle spaserstokken

DAGSKIFT: TE-DANS MED TOR, 
ARILD OG TOSSE
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 12–13
INNGANG: GRATIS

Har du lyst å røre på dansefoten eller 
bare høre på fin musikk, så ta på dæ 
danseskoan og møt opp! 
Flott dansemusikk med Tor, Arild og 
Tosse.
Arr.: Sortland FrivilligsentralMARTE VALLE

BJØRKLUNDPARKEN

AVSLUTNINGSKONSERT

«HVA KOMMER NÅ?»

UTSTILLNG: «Æ»

«ASTRUP – FLAMMEN OVER JØLSTER»

LØRDAGSGRØT

UTSTILLING: «SEABED»

UNG SCENE

«HILSEN TERJE NILSEN»

TE-DANS

UTSTILLNG: «ARV»

LØNNINGSQUIZ



TORSDAG 12. MARS

UTSTILLINGENE «SEABED» OG 
«ARV»
Sortland Museum, Kulturfabrikken,  
kl. 11–15 tir–lør
INNGANG: 50,- FOR VOKSNE, GRATIS FOR BARN OG 
UNGE UNDER 18 ÅR

I Sortland Museum viser utstillingene 
«Seabed» og «Arv». I «Seabed» kan barn og 
voksne oppleve Sortlandssundet under vann, 
med aktiviteter, små forskningsoppgaver, 
filmer og leker. Under vann er det en hel 
verden av vakre og fantastiske planter og 
dyr! Utstillingen «Arv» inviterer til å tenke 
nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig 
skillet mellom søppel og kulturminne, og 
kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å 
bevare? Samtidsarkeologene Bjørnar Olsen 
og Þóra Pétursdóttir ved UiT har undersøkt 
moderne ruinlandskap og havsøppel på seks 
steder nord i Norge, i Russland og på Island. 
«Arv» har siste visningsdag lørdag 14. mars.
Arr.: Sortland Museum

FOREDRAG: «BARE SØPPEL? ET 
ARKEOLOGISK BLIKK PÅ VÅR 
EGEN TID» – BJØRNAR OLSEN
Sortland Museum, Kulturfabrikken kl. 18
INNGANG: GRATIS

Professor Bjørnar Olsen presenterer det nye 
fagfeltet samtidsarkeologi. Med eksempler 
hentet fra sin egen samtidsarkeologiske 
forskning på Svalbard, i Russland og i 
Nord-Norge, viser han hvordan arkeologien 
kan gi nye og spennende perspektiv på vår 
nære fortid og samtid. Etter foredraget gir 
Olsen en omvisning i utstillingen «Arv» og 
forteller om bakgrunnen for denne. Bjørnar 
Olsen er professor i arkeologi ved UiT – 
Norges Arktiske Universitet.
Arr.: Sortland Museum 

KONSERT: «OVERSETT» 
Møysalen scene, Kulturfabrikken kl. 19.30
INNGANG: VOKSEN 250,-/MEDLEM 200,-/UNGDOM 
50,-

Sortland jazz- og viseklubb tyvstarter 
Kultur-uka med Marthe Valle og Håvard 
Lunds spennende prosjekt «Oversett»! I 
Marthe Valle og Håvard Lunds samar-
beidsprosjekt har de tatt for seg udødelige 
klassikere, såkalte coverlåter, fra populær-
musikkens internasjonale historie, oversatt 
dem til nordnorsk, og med dette gjort 
låtene til sine.
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

FREDAG 13. MARS

ÅPNING AV UTSTILLINGA «Æ»
Kulturfabrikken kl. 10
INNGANG: GRATIS

Utstillinga er satt sammen av maleri laget 
av 5-åringene i barnehagen, og er en tradi-
sjon i Lykkentreff barnehage. Utstillinga i år 
er nummer 20!  Oppgaven har vært å male 
noe som den enkelte er opptatt av eller liker 
å gjøre. Gjennom bildene vil vi vise barnas 
uttrykk og kultur. Temaet «Æ» åpner for det 
enkelte barns individuelle tolking og viser 
også mangfold og felleskap.      
Arr.: Lykkentreff barnehage

KINO: «ASTRUP – FLAMMEN 
OVER JØLSTER»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 17  
(sensur: 12 år)
INNGANG: KR 120,-   

Astrup – Flammen over Jølster tar oss med 
på en ferd gjennom Nikolai Astrups liv og 
inspirasjonen bak hans mest kjente bilder, 
frem til hans alt for tidlige død i 1928. Den 
unge Nikolai gjør opprør mot sin pietistiske 
prestefar. Mentoren, kommunisten Anton 
Fond (Dennis Storhøi) inspirerer ham til 
å reise ut i Europa for å lære. De ikoniske 
midtsommernattbildene med sankthansbål, 
livsglede, dans, alkohol og erotikk er salt i 
sår for prestefaren og bygdas pietister. Da 

han gifter seg med den 15 år gamle Engel 
(Henriette Marø) blir det reaksjoner, men 
Nikolai og Engel bryr seg ikke om sladderen. 
De får 8 barn, og med egne hender bygger 
de Astruptunet som blir motiv for mange av 
hans mest kjente bilder. Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS OG UTDELING AV 
ÅPENT HUS-PRISEN FRA KJELL 
HALVAR KNUDSENS MINNEFOND
Sortlandshallen, kl.18-21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med fysisk 
aktivitet for hele familien. Fri aktivitet i 
idrettshallen, kafé, diskotek og ulike spill 
nede i klubben. I anledning Kulturuka får vi 
også besøk av Sortland skytterlag nede i og 
vi har utdeling av Åpent hus-prisen fra Kjell 
Halvar Knudsens minnefond. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken

KINO: «ALLE MÅ DØ»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 19  
(sensur: 15 år)
INNGANG: KR 120,-   

Hva om du ikke kan stole på noen inkludert 
deg selv? Gina må gjennomføre et merke-
lig rebusløp, og selv om det starter nokså 
uskyldig, så blir det snart både makabert 
og skremmende. Er dette virkelig en del av 
leken, eller er Gina i ferd med å miste grepet 
om virkeligheten?
Arr.: Sortland kino

ÅPNING AV KULTURUKA 2020
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 20
INNGANG: GRATIS

Ordfører Karl Erling Nordlund åpner Kultur-
uka 2020.  
Arr.: Kulturfabrikken i samarbeid med  
Kulturukekomitéen

LØNNINGSQUIZ 
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: GRATIS

Lønningsquiz er Kulturfabrikkens egen 
faste quiz med fire fantastiske quizmastere 
som koker i hop 25 + 25 spørsmål om alt 
mellom himmel og jord! Maks seks personer 
per lag, ingen påmelding, ingen deltakerav-
gift. Vesterålen storband stiller på kveldens 
kulturquiz!
Arr.: Kulturfabrikken

LØRDAG 14. MARS
KAKELØRDAG
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 11–15, 
lørdag 20.3 kl. 11–15
Et variert utvalg kaker som både små og 
store munner liker. Hjemmebakt av Kultur-
kaféens egen kakebaker.
Arr.: Kulturkaféen

BARNAS FABRIKK: «HVEM, HVA, 
HVOR?»
Kulturfabrikken, kl. 11–14
INNGANG: GRATIS

Hvorfor er månen gul? Hvem har spist opp 
sokkene mine? Hva kommer nå? I Kulturuka 
inviterer vi til en Barnas fabrikk for alle 
med mange spørsmål. Sortland museum 
inviterer til aktiviteter til utstillingen «Arv». 
Kanskje de kan få deg til å tenke nytt om 
søppel, skjønnhet og stygghet? På biblioteket 
blir det en eventyrstund med bibliotekar Ida 
Walenius med mye undring.  Som en avslut-
ning på dagen inviterer Sortland jazz- og 
viseklubb til barnekonserten «Hva kommer 
nå?»  
Arr.: Sortland Museum/Kulturfabrikken 
Sortland KF/Sortland jazz- og viseklubb 

«HVA KOMMER NÅ?» – BARNE-
KONSERT 
Blåboksen, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 150,-/BARN 50,-

Barnekonsert med Eldbjørg Raknes, Frode 
Eggen og Håvard Aufles. Morsomt! Skum-
melt! Vakkert! Ekkelt! Pinlig! Herlig! Frode 
Eggen forteller, spør og gestikulerer! 
Eldbjørg Raknes synger, lager mange slags 
lyder og hopper, kanskje!
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

LØRDAGSGRØT
Sortland kirke, kl. 13–15
INNGANG: GRATIS

Vi samles til Lørdagsgrøt på sjømannskirke-
vis. Dette skal være et tilbud/møteplass på 
tvers av kulturer og generasjoner.  
Arr. Sortland Menighet i samarbeid med 
Røde Kors og Frivilligsentralen

FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 
– AVSLUTNINGSKONSERT
Møysalen, Kulturfabrikken kl. 15
INNGANG: VOKSEN 100,-/BARN OG UNGE GRATIS

Hva gjør ungdommer 12–15 år på lørdager? 
Denne gjengen har møttes på musikklinja 
til intense samspilløvinger dette skoleåret, 
og nå er de klare til å dele med publikum 
det de har jobbet med i vinter. Det er sjette 
året Vesterålen har et slikt tilbud, og i år 
deltar 13 ungdommer fra kommunene i 
Vesterålen og Lødingen.
Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og 
Musikklinja ved Sortland VGS

SØNDAG 15. MARS

AKTIVITETSDAG I BJØRKLUND-
PARKEN
Bjørklundparken, kl. 12–15
INNGANG: GRATIS

Aktivitetsdag med fri aktivitet og bålkos. 
Bjørklundparken har grillplass inne og ute, 
ski- og akebakke, klatretårn og isbane. Vær 
og føre vil avgjøre hvilken aktivitet som 
egner seg best. Ta med nødvendig utstyr, 
klær og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen.
Arr.: Bjørklundparkens venner og Barnas 
turlag

KINO: «FREMAD»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 18  
(sensur: 6 år) 
INNGANG: 90,-

To alvebrødre legger ut på en ekstraordinær 
reise, for å finne ut om det fortsatt finnes 
noe magi ute i den store verden. Fremad er 
en original animasjonsfilm fra Pixar Ani-
mation Studios, regissert og produsert av 
teamet bak Monsteruniversitetet.
Arr.: Sortland kino

KINO: «BLOODSHOT»
Lanterna, Kulturfabrikken søndag 15.3 
kl. 20.15 og onsdag 18.3 kl. 19
INNGANG: 120,-

Vin Diesel spiller Ray Garrison, en soldat 
som nylig ble drept i aksjon og gjenopplivet 
som superhelten Bloodshot av selskapet 
RST. Med en hær av nanoteknologi i årene 
hans er han ustoppelig – sterkere og i stand 
til å leges øyeblikkelig. Men RST kontrol-
lerer mer enn styrken hans, de har også kon-
troll over psyken og hukommelsen. Ray vet 

ikke lenger hva som er ekte, men han er på 
vei til å finne ut av det.
Arr.: Sortland kino

MANDAG 16. MARS

UNG SCENE
Møysalen scene, Kulturfabrikken, kl. 18
INNGANG: GRATIS

Kulturskolens elever framfører det de har 
jobbet med i undervisningen.
Arr.: Sortland kulturskole

POLITIKK PÅ FABRIKKEN: VÅRT 
ANSVAR!
Teket, biblioteket 1. etg.,  
Kulturfabrikken kl. 19
INNGANG: GRATIS

Steinar Winther Christensen, leder i Beste-
foreldrenes klimaaksjon Norge holder fore-
draget: «VÅRT ANSVAR! Dagens miljøpoli-
tikk vil bestemme våre barnebarns framtid.»
Arr.: Besteforeldrenes klimaaksjon  
– Vesterålen lokallag

TIRSDAG 17. MARS

FOREDRAG: «JEKTEFARTENS 
EVENTYRLIGE HISTORIE» – 
BJØRN TORE PEDERSEN
Sortland museum kl. 19
INNGANG: 100,-
Bjørn Tore Pedersen er journalist og forfat-
ter og arbeider for tiden i NRK Nordland. 
Hans tiende bok «Jekta – Eventyrets farkost» 

ble lansert i fjor høst, og er Bjørn Tore 
Pedersens mest omfattende verk. Her tar 
han for seg jektefartens eventyrlige historie 
som varte i 500 år, og jektas store betydning 
for Norge som kystnasjon. Har du forresten 
hørt om da ei av jektene til Abel Ellingsen 
ble kapret av engelskmennene under napo-
leonskrigene? I tillegg kommer jekteforteller 
gjennom mange år Trond Ringlund og inn-
leder om Jekta Brødrene, med hjemmehavn 
på Melbu. Ringlund forankrer den større 
jektefarthistorien gjennom fortellingen om 
nordlandsjekta Brødrene av Melbu-Solum.
Arr.: Sortland museum og Nordland  
akademi for kunst og vitenskap

KINO: «THE INVISIBLE MAN»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,- 

Cecilia (Elisabeth Moss) lykkes med å flykte 
fra sin voldelige og manipulerende samboer, 
forskeren Adrian Griffin. Så får hun beskjed 
om at ekskjæresten har tatt livet av seg, og 
i testamentet har han etterlatt henne en 
betydelig pengesum. Når sjokket har lagt 
seg, begynner Cecilia endelig å se lyst på 
fremtiden igjen. Men hun føler seg fremde-
les iakttatt, og snart starter en rekke skrem-
mende hendelser å ramme henne og de hun 
holder kjær. 
Arr.: Sortland kino

ONSDAG 18. MARS  
UNGDOMSFABRIKKEN SPESIAL
Teket i biblioteket, Kulturfabrikken,  
onsdag 18.3 kl. 14–21 og fredag 20.3 
kl. 14–18
INNGANG: GRATIS

Ungdomsfabrikken er åpen på onsdager rett 
etter skoletid og fram til kl. 20. I Teket kan 
du blant annet henge ut og treffe venner, 
spille spill, bruke lydstudio eller videore-
digeringsrom, prøve deg i dansesalen eller 
synge karaoke. Tilbudet er for ungdom fra 8. 
klasse og opp. 
Arr.: Ungdomsfabrikken 

TORSDAG 19. MARS
KRAVLEKAFÉ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 12–14
INNGANG: GRATIS

Er du hjemme i foreldrepermisjon? Eller 
bare kanskje du bare har lyst til å bli kjent 
med andre småbarnsforeldre i samme livs-
situasjon? En gang i måneden inviterer Kul-
turfabrikken til Kravlekafe der både foreldre 
og små barn kan møtes.
Arr.: Kulturfabrikken

«MUSIKAL, MUSIKAL!»
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: VOKSNE 250,-/BARN/STUDENT/ 
HONNØR 100,-

Musikklinjekoret, Sortland Musikkforening 
og unge solister, inviterer til en reise gjen-
nom musikalenes verden. Fra gamle klas-
sikere som Les Miserables og Spellemann 
på taket, via Bør Børson og Technicolored 
Dreamcoat og inn i rock/pop’ens verden 
med Abba og Grease. Det blir en hitparade 
uten like med fullt kor, musikkforeninga og 
det beste musikklinja har å by på av vokal-

solister og rockere.  
Arr.: Sortland Musikkforening og Musikk-
linja ved Sortland videregående skole 

FREDAG 20. MARS

«HILSEN TERJE NILSEN»  
– I KAMMERUTGAVE MED 
ENSEMBLE BLÅ
Kafé Lamarktunet, kl. 11
INNGANG: GRATIS

Terje Nilsen er en av Nord-Norges mest 
anerkjente musikere og låtskrivere, kjent 
for låter som «Mjelle» og «Blå ballade». 
Låtene spenner fra melankolske kjærlig-
hetssanger og rølpete viser til barnesanger 
for både barn og voksne. Konserten «Hil-
sen Terje Nilsen» under Sortland jazzfes-
tival 2019 ble en stor suksess, og nå får 
publikum høre en kammerversjon med 
distriktsmusikerne i Ensemble Blå.
Arr.: Den kulturelle spaserstokken

DAGSKIFT: TE-DANS MED TOR, 
ARILD OG TOSSE
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 12–13
INNGANG: GRATIS

Har du lyst å røre på dansefoten eller 
bare høre på fin musikk, så ta på dæ 
danseskoan og møt opp! 
Flott dansemusikk med Tor, Arild og 
Tosse.
Arr.: Sortland FrivilligsentralMARTE VALLE

BJØRKLUNDPARKEN

AVSLUTNINGSKONSERT

«HVA KOMMER NÅ?»

UTSTILLNG: «Æ»

«ASTRUP – FLAMMEN OVER JØLSTER»

LØRDAGSGRØT

UTSTILLING: «SEABED»

UNG SCENE

«HILSEN TERJE NILSEN»

TE-DANS

UTSTILLNG: «ARV»

LØNNINGSQUIZ



TORSDAG 12. MARS

UTSTILLINGENE «SEABED» OG 
«ARV»
Sortland Museum, Kulturfabrikken,  
kl. 11–15 tir–lør
INNGANG: 50,- FOR VOKSNE, GRATIS FOR BARN OG 
UNGE UNDER 18 ÅR

I Sortland Museum viser utstillingene 
«Seabed» og «Arv». I «Seabed» kan barn og 
voksne oppleve Sortlandssundet under vann, 
med aktiviteter, små forskningsoppgaver, 
filmer og leker. Under vann er det en hel 
verden av vakre og fantastiske planter og 
dyr! Utstillingen «Arv» inviterer til å tenke 
nytt om hva kulturarv er. Hvor går egentlig 
skillet mellom søppel og kulturminne, og 
kan kulturarv avgrenses til det vi ønsker å 
bevare? Samtidsarkeologene Bjørnar Olsen 
og Þóra Pétursdóttir ved UiT har undersøkt 
moderne ruinlandskap og havsøppel på seks 
steder nord i Norge, i Russland og på Island. 
«Arv» har siste visningsdag lørdag 14. mars.
Arr.: Sortland Museum

FOREDRAG: «BARE SØPPEL? ET 
ARKEOLOGISK BLIKK PÅ VÅR 
EGEN TID» – BJØRNAR OLSEN
Sortland Museum, Kulturfabrikken kl. 18
INNGANG: GRATIS

Professor Bjørnar Olsen presenterer det nye 
fagfeltet samtidsarkeologi. Med eksempler 
hentet fra sin egen samtidsarkeologiske 
forskning på Svalbard, i Russland og i 
Nord-Norge, viser han hvordan arkeologien 
kan gi nye og spennende perspektiv på vår 
nære fortid og samtid. Etter foredraget gir 
Olsen en omvisning i utstillingen «Arv» og 
forteller om bakgrunnen for denne. Bjørnar 
Olsen er professor i arkeologi ved UiT – 
Norges Arktiske Universitet.
Arr.: Sortland Museum 

KONSERT: «OVERSETT» 
Møysalen scene, Kulturfabrikken kl. 19.30
INNGANG: VOKSEN 250,-/MEDLEM 200,-/UNGDOM 
50,-

Sortland jazz- og viseklubb tyvstarter 
Kultur-uka med Marthe Valle og Håvard 
Lunds spennende prosjekt «Oversett»! I 
Marthe Valle og Håvard Lunds samar-
beidsprosjekt har de tatt for seg udødelige 
klassikere, såkalte coverlåter, fra populær-
musikkens internasjonale historie, oversatt 
dem til nordnorsk, og med dette gjort 
låtene til sine.
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

FREDAG 13. MARS

ÅPNING AV UTSTILLINGA «Æ»
Kulturfabrikken kl. 10
INNGANG: GRATIS

Utstillinga er satt sammen av maleri laget 
av 5-åringene i barnehagen, og er en tradi-
sjon i Lykkentreff barnehage. Utstillinga i år 
er nummer 20!  Oppgaven har vært å male 
noe som den enkelte er opptatt av eller liker 
å gjøre. Gjennom bildene vil vi vise barnas 
uttrykk og kultur. Temaet «Æ» åpner for det 
enkelte barns individuelle tolking og viser 
også mangfold og felleskap.      
Arr.: Lykkentreff barnehage

KINO: «ASTRUP – FLAMMEN 
OVER JØLSTER»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 17  
(sensur: 12 år)
INNGANG: KR 120,-   

Astrup – Flammen over Jølster tar oss med 
på en ferd gjennom Nikolai Astrups liv og 
inspirasjonen bak hans mest kjente bilder, 
frem til hans alt for tidlige død i 1928. Den 
unge Nikolai gjør opprør mot sin pietistiske 
prestefar. Mentoren, kommunisten Anton 
Fond (Dennis Storhøi) inspirerer ham til 
å reise ut i Europa for å lære. De ikoniske 
midtsommernattbildene med sankthansbål, 
livsglede, dans, alkohol og erotikk er salt i 
sår for prestefaren og bygdas pietister. Da 

han gifter seg med den 15 år gamle Engel 
(Henriette Marø) blir det reaksjoner, men 
Nikolai og Engel bryr seg ikke om sladderen. 
De får 8 barn, og med egne hender bygger 
de Astruptunet som blir motiv for mange av 
hans mest kjente bilder. Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS OG UTDELING AV 
ÅPENT HUS-PRISEN FRA KJELL 
HALVAR KNUDSENS MINNEFOND
Sortlandshallen, kl.18-21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med fysisk 
aktivitet for hele familien. Fri aktivitet i 
idrettshallen, kafé, diskotek og ulike spill 
nede i klubben. I anledning Kulturuka får vi 
også besøk av Sortland skytterlag nede i og 
vi har utdeling av Åpent hus-prisen fra Kjell 
Halvar Knudsens minnefond. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken

KINO: «ALLE MÅ DØ»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 19  
(sensur: 15 år)
INNGANG: KR 120,-   

Hva om du ikke kan stole på noen inkludert 
deg selv? Gina må gjennomføre et merke-
lig rebusløp, og selv om det starter nokså 
uskyldig, så blir det snart både makabert 
og skremmende. Er dette virkelig en del av 
leken, eller er Gina i ferd med å miste grepet 
om virkeligheten?
Arr.: Sortland kino

ÅPNING AV KULTURUKA 2020
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 20
INNGANG: GRATIS

Ordfører Karl Erling Nordlund åpner Kultur-
uka 2020.  
Arr.: Kulturfabrikken i samarbeid med  
Kulturukekomitéen

LØNNINGSQUIZ 
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: GRATIS

Lønningsquiz er Kulturfabrikkens egen 
faste quiz med fire fantastiske quizmastere 
som koker i hop 25 + 25 spørsmål om alt 
mellom himmel og jord! Maks seks personer 
per lag, ingen påmelding, ingen deltakerav-
gift. Vesterålen storband stiller på kveldens 
kulturquiz!
Arr.: Kulturfabrikken

LØRDAG 14. MARS
KAKELØRDAG
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 11–15, 
lørdag 20.3 kl. 11–15
Et variert utvalg kaker som både små og 
store munner liker. Hjemmebakt av Kultur-
kaféens egen kakebaker.
Arr.: Kulturkaféen

BARNAS FABRIKK: «HVEM, HVA, 
HVOR?»
Kulturfabrikken, kl. 11–14
INNGANG: GRATIS

Hvorfor er månen gul? Hvem har spist opp 
sokkene mine? Hva kommer nå? I Kulturuka 
inviterer vi til en Barnas fabrikk for alle 
med mange spørsmål. Sortland museum 
inviterer til aktiviteter til utstillingen «Arv». 
Kanskje de kan få deg til å tenke nytt om 
søppel, skjønnhet og stygghet? På biblioteket 
blir det en eventyrstund med bibliotekar Ida 
Walenius med mye undring.  Som en avslut-
ning på dagen inviterer Sortland jazz- og 
viseklubb til barnekonserten «Hva kommer 
nå?»  
Arr.: Sortland Museum/Kulturfabrikken 
Sortland KF/Sortland jazz- og viseklubb 

«HVA KOMMER NÅ?» – BARNE-
KONSERT 
Blåboksen, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 150,-/BARN 50,-

Barnekonsert med Eldbjørg Raknes, Frode 
Eggen og Håvard Aufles. Morsomt! Skum-
melt! Vakkert! Ekkelt! Pinlig! Herlig! Frode 
Eggen forteller, spør og gestikulerer! 
Eldbjørg Raknes synger, lager mange slags 
lyder og hopper, kanskje!
Arr.: Sortland jazz- og viseklubb

LØRDAGSGRØT
Sortland kirke, kl. 13–15
INNGANG: GRATIS

Vi samles til Lørdagsgrøt på sjømannskirke-
vis. Dette skal være et tilbud/møteplass på 
tvers av kulturer og generasjoner.  
Arr. Sortland Menighet i samarbeid med 
Røde Kors og Frivilligsentralen

FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 
– AVSLUTNINGSKONSERT
Møysalen, Kulturfabrikken kl. 15
INNGANG: VOKSEN 100,-/BARN OG UNGE GRATIS

Hva gjør ungdommer 12–15 år på lørdager? 
Denne gjengen har møttes på musikklinja 
til intense samspilløvinger dette skoleåret, 
og nå er de klare til å dele med publikum 
det de har jobbet med i vinter. Det er sjette 
året Vesterålen har et slikt tilbud, og i år 
deltar 13 ungdommer fra kommunene i 
Vesterålen og Lødingen.
Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen og 
Musikklinja ved Sortland VGS

SØNDAG 15. MARS

AKTIVITETSDAG I BJØRKLUND-
PARKEN
Bjørklundparken, kl. 12–15
INNGANG: GRATIS

Aktivitetsdag med fri aktivitet og bålkos. 
Bjørklundparken har grillplass inne og ute, 
ski- og akebakke, klatretårn og isbane. Vær 
og føre vil avgjøre hvilken aktivitet som 
egner seg best. Ta med nødvendig utstyr, 
klær og bålmat. Parkering ved Blåbyhallen.
Arr.: Bjørklundparkens venner og Barnas 
turlag

KINO: «FREMAD»
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 18  
(sensur: 6 år) 
INNGANG: 90,-

To alvebrødre legger ut på en ekstraordinær 
reise, for å finne ut om det fortsatt finnes 
noe magi ute i den store verden. Fremad er 
en original animasjonsfilm fra Pixar Ani-
mation Studios, regissert og produsert av 
teamet bak Monsteruniversitetet.
Arr.: Sortland kino

KINO: «BLOODSHOT»
Lanterna, Kulturfabrikken søndag 15.3 
kl. 20.15 og onsdag 18.3 kl. 19
INNGANG: 120,-

Vin Diesel spiller Ray Garrison, en soldat 
som nylig ble drept i aksjon og gjenopplivet 
som superhelten Bloodshot av selskapet 
RST. Med en hær av nanoteknologi i årene 
hans er han ustoppelig – sterkere og i stand 
til å leges øyeblikkelig. Men RST kontrol-
lerer mer enn styrken hans, de har også kon-
troll over psyken og hukommelsen. Ray vet 

ikke lenger hva som er ekte, men han er på 
vei til å finne ut av det.
Arr.: Sortland kino

MANDAG 16. MARS

UNG SCENE
Møysalen scene, Kulturfabrikken, kl. 18
INNGANG: GRATIS

Kulturskolens elever framfører det de har 
jobbet med i undervisningen.
Arr.: Sortland kulturskole

POLITIKK PÅ FABRIKKEN: VÅRT 
ANSVAR!
Teket, biblioteket 1. etg.,  
Kulturfabrikken kl. 19
INNGANG: GRATIS

Steinar Winther Christensen, leder i Beste-
foreldrenes klimaaksjon Norge holder fore-
draget: «VÅRT ANSVAR! Dagens miljøpoli-
tikk vil bestemme våre barnebarns framtid.»
Arr.: Besteforeldrenes klimaaksjon  
– Vesterålen lokallag

TIRSDAG 17. MARS

FOREDRAG: «JEKTEFARTENS 
EVENTYRLIGE HISTORIE» – 
BJØRN TORE PEDERSEN
Sortland museum kl. 19
INNGANG: 100,-
Bjørn Tore Pedersen er journalist og forfat-
ter og arbeider for tiden i NRK Nordland. 
Hans tiende bok «Jekta – Eventyrets farkost» 

ble lansert i fjor høst, og er Bjørn Tore 
Pedersens mest omfattende verk. Her tar 
han for seg jektefartens eventyrlige historie 
som varte i 500 år, og jektas store betydning 
for Norge som kystnasjon. Har du forresten 
hørt om da ei av jektene til Abel Ellingsen 
ble kapret av engelskmennene under napo-
leonskrigene? I tillegg kommer jekteforteller 
gjennom mange år Trond Ringlund og inn-
leder om Jekta Brødrene, med hjemmehavn 
på Melbu. Ringlund forankrer den større 
jektefarthistorien gjennom fortellingen om 
nordlandsjekta Brødrene av Melbu-Solum.
Arr.: Sortland museum og Nordland  
akademi for kunst og vitenskap

KINO: «THE INVISIBLE MAN»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,- 

Cecilia (Elisabeth Moss) lykkes med å flykte 
fra sin voldelige og manipulerende samboer, 
forskeren Adrian Griffin. Så får hun beskjed 
om at ekskjæresten har tatt livet av seg, og 
i testamentet har han etterlatt henne en 
betydelig pengesum. Når sjokket har lagt 
seg, begynner Cecilia endelig å se lyst på 
fremtiden igjen. Men hun føler seg fremde-
les iakttatt, og snart starter en rekke skrem-
mende hendelser å ramme henne og de hun 
holder kjær. 
Arr.: Sortland kino

ONSDAG 18. MARS  
UNGDOMSFABRIKKEN SPESIAL
Teket i biblioteket, Kulturfabrikken,  
onsdag 18.3 kl. 14–21 og fredag 20.3 
kl. 14–18
INNGANG: GRATIS

Ungdomsfabrikken er åpen på onsdager rett 
etter skoletid og fram til kl. 20. I Teket kan 
du blant annet henge ut og treffe venner, 
spille spill, bruke lydstudio eller videore-
digeringsrom, prøve deg i dansesalen eller 
synge karaoke. Tilbudet er for ungdom fra 8. 
klasse og opp. 
Arr.: Ungdomsfabrikken 

TORSDAG 19. MARS
KRAVLEKAFÉ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 12–14
INNGANG: GRATIS

Er du hjemme i foreldrepermisjon? Eller 
bare kanskje du bare har lyst til å bli kjent 
med andre småbarnsforeldre i samme livs-
situasjon? En gang i måneden inviterer Kul-
turfabrikken til Kravlekafe der både foreldre 
og små barn kan møtes.
Arr.: Kulturfabrikken

«MUSIKAL, MUSIKAL!»
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: VOKSNE 250,-/BARN/STUDENT/ 
HONNØR 100,-

Musikklinjekoret, Sortland Musikkforening 
og unge solister, inviterer til en reise gjen-
nom musikalenes verden. Fra gamle klas-
sikere som Les Miserables og Spellemann 
på taket, via Bør Børson og Technicolored 
Dreamcoat og inn i rock/pop’ens verden 
med Abba og Grease. Det blir en hitparade 
uten like med fullt kor, musikkforeninga og 
det beste musikklinja har å by på av vokal-

solister og rockere.  
Arr.: Sortland Musikkforening og Musikk-
linja ved Sortland videregående skole 

FREDAG 20. MARS

«HILSEN TERJE NILSEN»  
– I KAMMERUTGAVE MED 
ENSEMBLE BLÅ
Kafé Lamarktunet, kl. 11
INNGANG: GRATIS

Terje Nilsen er en av Nord-Norges mest 
anerkjente musikere og låtskrivere, kjent 
for låter som «Mjelle» og «Blå ballade». 
Låtene spenner fra melankolske kjærlig-
hetssanger og rølpete viser til barnesanger 
for både barn og voksne. Konserten «Hil-
sen Terje Nilsen» under Sortland jazzfes-
tival 2019 ble en stor suksess, og nå får 
publikum høre en kammerversjon med 
distriktsmusikerne i Ensemble Blå.
Arr.: Den kulturelle spaserstokken

DAGSKIFT: TE-DANS MED TOR, 
ARILD OG TOSSE
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 12–13
INNGANG: GRATIS

Har du lyst å røre på dansefoten eller 
bare høre på fin musikk, så ta på dæ 
danseskoan og møt opp! 
Flott dansemusikk med Tor, Arild og 
Tosse.
Arr.: Sortland FrivilligsentralMARTE VALLE

BJØRKLUNDPARKEN

AVSLUTNINGSKONSERT

«HVA KOMMER NÅ?»

UTSTILLNG: «Æ»

«ASTRUP – FLAMMEN OVER JØLSTER»

LØRDAGSGRØT

UTSTILLING: «SEABED»

UNG SCENE

«HILSEN TERJE NILSEN»

TE-DANS

UTSTILLNG: «ARV»

LØNNINGSQUIZ



KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 18 og søndag 22.3 kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,- 

Møt Samsam – verdens minste superhelt! 
Unge Samsam har nesten alt en kosmisk 
superhelt kan drømme om: kjærlige 
foreldre, en gjeng supervenner og et eget 
romskip... men superkreftene har ikke 
utviklet seg ennå! Når den nye og kule 
jenta i skolegården påstår at hun kan lære 
Samsam alt om superkrefter, ser han en 
mulighet til å finne superkreftene han 
alltid har drømt om.
Arr.: Sortland kino

ÅPENT HUS
Sortlandshallen, kl.18–21
INNGANG: GRATIS

Åpent hus er en sosial møteplass med 
fysisk aktivitet for hele familien. Fri 
aktivitet i idrettshallen, kafé, diskotek og 
ulike spill nede i klubben. I kulturuka har 
vi noe ekstra på lur: Sortland Bueskytter-
klubb demonstrerer nemlig bueskyting 
mens Vesterålen Vertikal kjører bruskas-
seklatring i salene. 
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, fredag 20.3 
kl. 20 og søndag 22.3. kl. 19
INNGANG: 120,- 

Oppfølgeren til grøssersuksessen «A Quiet 
Place». Evelyn og de tre barna hennes står 
alene igjen. Ikke noe sted er lenger trygt, 
og familien blir tvunget på flukt ut i det 
ukjente der de oppdager at det ikke bare 
er monstre de må bekymre seg for. Gjør 
deg klar for en ny nervepirrende kinoopp-
levelse. Og husk; ikke lag en eneste lyd.
Arr.: Sortland kino

LØRDAG 21. MARS

INTERNASJONAL KAFÉ
Møterom 3/Store Studio, Kulturfabrikken 
kl. 12–14
INNGANG: 100,-/ GRATIS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Sortland Frivilligsentral inviterer til 
Internasjonal kafé med mat fra ulike land 
og verdensdeler – også en norsk rett. 
Tegnekrok for barn.
Arr. Sortland Frivilligsentral

UTSTILLINGSÅPNING:  
«CONVENTUS – ET MØTE  
MELLOM SAMISKE KUNSTNERE»
Ariblå, Kulturfabrikken kl. 13
INNGANG: GRATIS

Utstillingen danner et møte mellom 
kunstnere fra ulike perioder og ulike 
generasjoner av samiske kunstnere, fra 
John Savio (f. 1902) til Ragna Misvær 
Grønstad (f. 1984), som har det til felles at 
de arbeider med ulike grafiske teknikker. 
Utstillingens tittel «Conventus» er hentet 
fra et tresnitt av Geir Tore Holm; ordet 
kan ha ulike betydninger, hvorav to er 
«møte» og «samling».
Arr.: Sortland kunstforening i samarbeid 
med Sámi Dáiddaguovddáš/Samisk senter 
for samtidskunst og RDM/Samisk Kunst-
magasin i Karasjok

«BEATLES» – FORTELLER-
KONSERT MED JENS SUNDBØ
Kulturkaféen, Kulturfabrikken, kl. 14
INNGANG: VOKSEN 200,-

Her får du høre både låtene og historien 
om låtene til The Beatles. Beatles-kjen-
neren Sundbø har plukket ut både kjente 
og ukjente sanger fra gruppas rikholdige 
katalog. Jens Sundbø er opprinnelig fra 
Gardermoen og har bodd i Vesterålen 
siden 1983. Han er lærer på Hadsel vide-
regående skole, og på fritiden utøver han 
musikk sammen med bl.a. Åtgaum, og 
alene som trubadur.
Arr.: Jens Sundbø og Kulturfabrikken

SØNDAG 22. MARS
KINO: «SAMSAM» 
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 17  
(sensur: tillatt for alle)
INNGANG: 90,-   

KINO: «A QUIET PLACE 2»
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 120,-

Kulturuka 2020
12.–22. mars

Vi har byttet navn fra Kraftinor til Polar Kraft, og støtter nå våre 
lokalsamfunn med enda større kraft! 

På Øksnes støtter vi både Skreifestivalen, Folkets hus, Morildhallen 
og  IL Morild. Vi har kontor på Myre og leverer strøm til fi skeindus-
trien i Vesterålen.

Alt vi gjør i dag, er med tanke på i morgen

Velkommen til Kulturuka 2020
Mange lokale og regionale arrangører velger å legge sine konserter, forestillinger og 
aktiviteter i tilknytning til den årlige kulturuka i mars. Dette bidrar til å skape festi-
valstemning i Sortland i måneden som ligger mellom vinter og vår. Årets kulturuke 
åpnes offisielt fredag 13. mars av ordfører Karl Erling Nordlund under Lønnings-
quizen i Kulturkaféen. 

Vi «tjuvstarter» imidlertid uka allerede torsdag 12. med foredraget «Bare søppel? Et 
arkeologisk blikk på vår en egen tid» med Bjørnar Olsen, og samme kveld konsert 
med Marthe Valle og Håvard Lunds prosjekt «Oversett».   

Variasjon er et stikkord for programmet. Her skal mange kunne finne noe de har 
lyst til å være med på, både barn og voksne, både innendørs og ute. Flere av arran-
gementene som de frivillige i lag og foreninger, kor og orkester inviterer til under 
kulturuka, er store løft og vil gi oss mange opplevelser. 

Den 20. utgaven av utstillinga «Æ» av 5-åringene i Lykkentreff åpnes i starten av 
uka, og «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere» siste helga i kulturuka. 
Her er et rikholdig filmprogram med blant annet «Astrup – flammen over Jølster», 
barnekonserten «Hva kommer nå?» og «Musikal, musikal», hvor musikklinjekoret 
sammen med Sortland Musikkforening inviterer til en reise gjennom musikalens 
verden.  Dette er bare et lite utdrag – bruk programmet og delta på alt du kan!

Kulturuka kommer i stand gjennom felles innsats fra kulturukekomitéen, lag og 
foreninger, Sortland museum, Kulturfabrikken, næringslivet og offentlige etater på 
Sortland. Stor takk til våre sponsorer for annonsering og støtte.

Med ønske om gode opplevelser,
Kulturukekomitéen og Kulturfabrikken

Forsidebilde: 
Elever og lærere i fordypningstilbud i musikk.

    

PROGRAM KULTURUKA 12.–22. MARS 2020
	 TORSDAG	12. MARS	 	 	 	
 18 Foredrag: «Bare søppel? Et arkeologisk blikk på vår egen tid» 
  – professor i arkeologi Bjørnar Olsen, Sortland Museum
 19.30 Konsert: «Oversett» – Marthe Valle, Håvard Lund & Håkon   
  Mjåseth Johansen, Møysalen scene, KF

	 FREDAG	13. MARS	 	 	 	
 10 Åpning av utstillinga «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg
 17 Kino: «Astrup – Flammen over Jølster», Lanterna, KF
 18–21 Åpent hus og utdeling av Åpent hus-prisen fra 
  Kjell Halvar Knudsens minnefond, Sortlandshallen
 19 Kino: «Alle må dø», Lanterna, KF
 20 Offisiell åpning av Kulturuka 2020, Kulturkaféen, KF
 20 Lønningsquiz, Kulturkaféen, KF

	 LØRDAG	14. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF 
 11–14 Barnas fabrikk: «Hvem, hva, hvor?», Kulturfabrikken, KF
 12 Eventyrstund i biblioteket, Sortland bibliotek, KF
 14 «Hva kommer nå?» – barnekonsert med Eldbjørg Raknes,   
  Frode Eggen og Håvard Aufles, Blåboksen, KF
 13–15 Lørdagsgrøt, Sortland kirke
 15 Avslutningskonsert – Fordypningstilbud i musikk, Møysalen, KF

	 SØNDAG	15. MARS	 	 	 	
 12-15 Aktivitetsdag i Bjørklundparken, Bjørklundparken
 18 Kino: «Fremad», Lanterna, KF
 20.15 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 MANDAG	16. MARS	 	 	 	
 18 Ung scene, Møysalen scene
 19 Miljøpolitikk på fabrikken: «Vårt ansvar! Dagens miljøpolitikk  
  vil bestemme våre barnebarns framtid», 
  Sortland bibliotek, KF

	 TIRSDAG	17. MARS	 	 	 	
 19 Foredrag: «Jektefartens eventyrlige historie» ved 
  Bjørn Tore Pedersen, Sortland Museum
 19 Kino: «The Invisible Man», Lanterna, KF

	 ONSDAG	18. MARS	 	 	 	
 14–21 Ungdomsfabrikken spesial, Sortland bibliotek, KF
 19 Kino: «Bloodshot», Lanterna, KF

	 TORSDAG	19. MARS	 	 	 	
 12–14 Kravlekafé, Kulturkaféen, KF
 19 «Musikal, musikal!», Møysalen, KF

	 FREDAG	20. MARS	 	 	 	
 11 «Hilsen Terje Nilsen» – i kammerutgave med Ensemble Blå, 
  Kafé Lamarktunet
 12 Dagskift: Te-dans med Tor, Arild og Tosse, Kulturkaféen, KF
 14–18 Ungdomsfabrikken spesial,Sortland bibliotek, KF
 18 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 18 Åpent hus, Sortlandshallen
 20 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

	 LØRDAG	21. MARS	 	 	 	
 11–15 Kakelørdag, Kulturkaféen, KF
 12–14 Internasjonal kafé, Store studio & møterom 3, 
  Sortland frivilligsentral
 13 Åpning av utstillingen «Conventus – et møte mellom samiske  
  kunstnere», Galleri Ariblå, KF
 14 Jens Sundbø: «Beatles» – fortellerkonsert, Kulturkaféen, KF

	 SØNDAG	22. MARS	 	 	 	
 17 Kino: «Samsam», Lanterna, KF
 19 Kino: «A quiet place 2», Lanterna, KF

UTSTILLINGER
tir–lør  «Seabed», Sortland Museum
t.o.m. 14. mars «Arv», Galleri Ariblå, KF
13.–29. mars «Æ», Kulturfabrikken, 1. etg.
21. mars–25. april «Conventus – et møte mellom samiske kunstnere»,   
  Galleri Ariblå, KF

KF = Kulturfabrikken

Vi støtter Kulturuka:

Vi er lokalbanken, 
og støtter den flotte kulturuka!

Billetter og fullstendig program på 
www.kulturfabrikkensortland.no

Åpning fredag 13. mars kl. 20 
i Kulturkaféen

«SAMSAM»

«CONVENTUS»


