
    

Kristiansen har med egne elever på slag-
verk, og han leder slagverksseksjonen på 
konserten. Innøvingen har pågått siden 
august, og publikum oppfordres til å få 
med seg dette musikalske høydepunktet! 
Arr.: Sortland videregående skole og 
Vokal Nord

FREDAG 22. MARS
VESTERÅLENS BESTE GAMER
Møysalen, Kulturfabrikken fra kl. 12, 
turneringsstart kl. 14
MÅLGRUPPE: UNGDOM 12-16 ÅR
INNGANG: GRATIS

For første gang gjennomføres e-sporttur-
nering på Kulturfabrikken! Deltakerne 
vil konkurrere i grener som Super Smash, 
FIFA og Fortnite. Det vil også settes opp 
en expo med retro gaming-konsoller, samt 
utstillinger fra teknologileverandører fra 
hele Vesterålen.
Arr.: NRK Nordland, Geex IL, LoVe LAN, 
Elkjøp og Kulturfabrikken

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

Åpent hus er en sosial møteplass med 
for fysisk aktivitet for hele familien. Fri 
aktivitet i idrettshallen, kafé, diskotek og 
ulike spill i ungdomsklubben. I kulturuka 
har vi noe ekstra på lur: Vesterålen Ver-
tikal arrangerer bruskasseklatring mens 
Sortland Bueskytterklubb demonstrerer 
bueskyting. Denne dagen blir det også 
utdeling av Åpent hus-prisen fra Kjell 
Halvar Knudsens minnefond.
Arr.: Sortland volleyballklubb og Sortland 
kommune/Kulturfabrikken Sortland KF

KINO: SKAMMENS DATTER 2 – 
SLANGENS GAVE
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 18
INNGANG: 120,- (SENSUR: 12 ÅR)

Dina har arvet sin mors overnaturlige 
evner, og kan se hva folk skammer seg 
over, når hun ser dem i øynene. Dina er 
på flukt fra den onde Drakan, sammen 
med mor og bror Davin, og prinsen Nico. 
Når Davin og Nico tas til fange og sperres 
inne i den beryktede Sagisborgen, bestem-
mer Dina seg for å redde dem. 
Arr.: Sortland kino

FRU CHARLOTTE
Sortland gamle kino, kl. 19  
(også lørdag 23.03 kl. 18)
INNGANG: 250,-

Om dagene følger Fru Charlotte reglene og 
streng etikette som avdelingsdirektør i UDs 

protokollavdelings besøksseksjon, men om 
natten lever hun ut sitt sanne jeg og gamle 
idealer som opprørsk hippie. Ettersom 
avgrunnen mellom Fru Charlottes velord-
nede borgerlige liv og hennes anarkistiske 
nattside blir stadig dypere, havner hun i en 
umulig spagat mellom verdener som stadig 
glir lengre fra hverandre... Fru Charlotte er 
en komedie av Eirik Ildahl.
Arr.: Vesterålen teater

IRSK PUB 
Kleiva bygdehus, dørene åpnes kl. 20
INNGANG: 200,-

Holand Blandakor markerer St. Patricks 
dag med irsk pub på Kleiva bygdehus! Det 
serveres Irish stew og irsk øl av flere slag. 
Tooraloo spiller til dans og det blir irsk 
sang med Holand Blandakor. 
Arr.: Holand blandakor

KINO: BRITT MARIE VAR HER
Lanterna, kl. 2015 (også søndag 24.03. 
kl. 1915) 
INNGANG: 120,- (SENSUR: TILLATT FOR ALLE, 
PASSER FOR UNGDOM/VOKSNE)

Pertentlige Britt-Marie har akkurat forlatt 
mannen gjennom 40 år og blir for første 
gang arbeidssøkende. Problemet er at den 
eneste jobben hun kan få er som vaske-
hjelp og fotballtrener i Borg, et sted hardt 
rammet av finanskrisen. Britt-Marie hater 
fotball, men når stedets ungdomsklubb 
desperat trenger en ny trener og er villige 
til å gi jobben til hvem som helst, da ser 
Britt-Marie sin sjanse. Når hun i tillegg 
blir invitert på date av en lokal politi-
mann, finnes det ingen vei tilbake.
Arr.: Sortland kino

LØRDAG 23. MARS

ÅPENT HUS PÅ SORTLAND 
HOTELL
Sortland Hotell, kl. 11-14
INNGANG: GRATIS – SALG AV KAKER OG KAFFE

Sortland Hotell ønsker alle hjertelig vel-
kommen og inviterer til åpent hus. Kultur 
har alltid vært en viktig del av hotellet. Det 
var kanskje derfor Knut Hamsun valgte 
å bo her under arbeidet med boken «Den 
siste Glæde» i 1911-12. Hamsun bodde på 
rom nummer 10, og døren til rommet kan 
man se igjen i Hamsunfoajèn. Her er det 
også kunstneren Nico Widerbergs byste 

KF = Kulturfabrikken

Kulturuka 2019
15.–24. mars

Åpning fredag 15. mars kl. 18 
på Kunstnerhuset

av nobelprisvinneren Hamsun. I Saabyes 
Bibliotek finnes alle verk utgitt av Lars 
Saabye Christensen: alle hans romaner, 
poesi, skuespill, film, musikk – inkludert 
oversettelser. Hotellet er utsmykket av 
kunstneren Tove Hov Jacobsen, H.M. 
Dronning Sonja, Nico Widerberg og mange 
andre. Denne dagen blir det mulighet å få 
omvisning på hotellet samt kaffe og kake.
Arr.: Sortland Hotell

INTERNASJONAL CAFÉ
Hermetikken, Kulturfabrikken kl. 12-14
INNGANG: 50,-/ GRATIS FOR BARN UNDER 12 ÅR

Vi inviterer til Internasjonal fest med 
smaksprøver av mat fra ulike land og 
verdensdeler – også norsk mat. Tegnekrok 
for barn.
Arr. Sortland Frivilligsentral i samarbeid 
med NAV integreringstjeneste

FORDYPNINGSTILBUD I MUSIKK 
– AVSLUTNINGSKONSERT
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 1500
INNGANG: 100,- VOKSNE / BARN OG UNGDOM/
STUDENTER GRATIS

Hva gjør ungdommer 12-15 år på lør-
dager?  Denne gjengen har dette skoleår 
møtes på musikklinja til intense sam-
spilløvinger, og nå er de klare til å dele 
med publikum det de har jobbet med i 
vinter. 
De deltar på det som heter «Fordypnings-
tilbud i musikk» som er et regionalt kul-
turtilbud til dyktige musikkelever.  Det er 

MUSAM ved Vesterålen Regionråd som 
skaper tilbudet i samarbeid med kultur-
skolene i Vesterålen og Musikklinja ved 
Sortland videregående skole.  Det er femte 
året Vesterålen har et slikt tilbud, og det 
er 13 ungdommer som deltar fra kommu-
nene i Vesterålen og Lødingen.
Arr.: MUSAM, Kulturskolene i Vesterålen 
og Musikklinja ved Sortland vgs

FRANSK FLØRT
Samfunnssalen, Rådhus 2, kl. 20
INNGANG: 200,-

Sortland musikkforening gjentar suksessen 
og byr igjen på en liten fransk flørt, god 
mat og fantastiske gjester i Samfunnssalen. 
Skjalg Bjørstad trakterer sitt trekkspill 
mens Liv Skrudland og Rich Dooley frem-
fører franske perler. Til musikken kan det 
kjøpes hjemmelaget fransk løksuppe og 
velegnet drikke.
Arr.: Sortland musikkforening

SØNDAG 24. MARS

FRA TUBERKULOSEHJEM TIL 
KUNSTNERHJEM
Lihallen kulturgård, kl. 13
INNGANG: 200,- (INKL. KAFFE OG KAKE)

Kåseri og omvisning i huset og galleriet. 
Arr.: Lihallen kulturgård

KINO: KULE KRYP 2
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 17
INNGANG: 90,- (BARN OG VOKSNE)

Kule kryp 2 – en spennende og morsom 
film for hele familien! Ved et uhell blir vår 
venn marihønen fanget i en eske som sen-
des avgårde til en øde øy langt borte. Her 
lurer nye og ukjente farer, og småkrypene 
samles derfor til en ny spektakulær red-
ningsaksjon. Men rekker de frem i tide til å 
redde marihønen? Kule kryp er tilbake!
Arr.: Sortland kino

PROGRAM KULTURUKA 15.–24. MARS 2019
 FREDAG 15. MARS
 10 Åpning av utstillinga «Æ», Miscela
 12 Dagskift : Te-dans m/Werners, Kulturkaféen, KF
 17 Kino: Maleika, Lanterna, KF
 18 Åpning av Kulturuka 2019, Kunstnerhuset
 18  Lene Iversen: Separatutstilling, Kunstnerhuset
 19 Kino: Cold Pursuit, Lanterna, KF
 20 Lønningsquiz, Kulturkaféen, KF
 20 Ingebjørg Bratland og Espen Lind, Sortland kirke

 LØRDAG 16.MARS 
 11 og 12 Barnas kammermusikkserie: Det var en gang et tre, Store Studio, KF
 11 Sørfjorddilten, Godfjordbotn 
 13–15 Lørdagsgrøt, Sortland kirke
 20 Frank Arne Olsen vs Bjørn Sundquist – På livet laus? Møysalen, KF

 SØNDAG 17.MARS
 12-15 Aktivitetsdag i Bjørklundparken, Bjørklundparken
 18 Kino: Maleika, Lanterna, KF
 20 Kino: Ut og stjæle hester, Lanterna, KF

 MANDAG 18. MARS
 14 Paletten: Minikonsert, Kulturkaféen, KF
 18 Ung scene, Møysalen, KF
 18 Kulturminneplan – bygdemøte i Eidsfjorden, 
  Ungdomshuset, Sildpollen
 19 Politikk på fabrikken: For de mange - ikke for de få, biblioteket, KF

 TIRSDAG 19. MARS
 15 Skrivecamp med Mikkel Bugge, biblioteket, KF
 19 Kino: Men alle vet, Lanterna, KF
 19 Bokprat med Mikkel Bugge, biblioteket, 2. etg., KF

 ONSDAG 20. MARS
 16-19 Ungdomsfabrikken spesial: Gaming, biblioteket, KF
 19 Borgos-jubileet: Foredrag om sørbygda, biblioteket, KF

 TORSDAG 21. MARS
 20 Carmina Burana, Møysalen, KF

 FREDAG 22. MARS
 12 (14) Vesterålens beste gamer, Møysalen og Blåboksen, KF
 18-21 Åpent hus og utdeling av Åpent hus-prisen, Sortlandshallen
 18 Kino: Skammens datter 2 – Slangens gave, Lanterna, KF
 19 Teater: Fru Charlotte (première), Sortland gamle kino
 20 Irsk pub med Holand blandakor og Tooraloo, Kleiva bygdehus
 20.15 Kino: Britt Marie var her, Lanterna, KF

 LØRDAG 23. MARS
 11–14 Åpent Hus på Sortland hotell, Sortland Hotell
 12-14 Internasjonal Café, Hermetikken, KF
 15 Fordypningstilbud i musikk – avslutningskonsert, Møysalen, KF
 18 Fru Charlotte, Sortland gamle kino
 20 Fransk flørt, Samfunnssalen

 SØNDAG 24. MARS
 13 Fra tuberkulosehjem til kunstnerhjem, Lihallen kulturgård
 17 Kino: Kule Kryp 2, Lanterna, KF
 1915 Kino: Britt Marie var her, Lanterna, KF

UTSTILLINGER:
30. jan–13. april  Fotografene og byen, Sortland Museum
 9.–30. mars  Den 73. Nordnorske Kunstutstilling 2019, Galleri Ariblå
 15.–23. mars Lene Iversen: separatutstilling, Kunstnerhuset
 15.–31. mars «Æ» – selvportrett av ungene i Lykkentreff barnehage, 
  Miscela kaffebar

Kulturukekomitéen takker alle medvirkende for innsatsen 
og ønsker alle publikummere og aktører mange gode opplevelser!

Ann Helene ( Lene) Iversen 
Arbeider 1994-2019

Kunstnerhuset på Sortland
Åpning fredag 15 mars kl 1800

v/ordfører Tove Mette Bjørkmo
Presentasjon: Ann Margrethe Svenson

Musikk: Oddmund Finnseth

Åpent hele kulturuka
Tirsdag – lørdag 12-15 & Torsdag 17-19

Salgsutstilling

Arrangør: Kunstnerhusets venner
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INTERNASJONAL CAFÉ

HOLAND BLANDAKOR

LIHALLEN

SORTLAND HOTELL AVSLUTNINGSKONSERT



FREDAG 15. MARS

ÅPNING AV UTSTILLINGA «Æ»
Miscela kaffebar, 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 18! 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

DEN 73. NORDNORSKE KUNST-
UTSTILLING
Galleri Ariblå, Kulturfabrikken, kl. 10 
INNGANG: GRATIS

Den Nordnorske Kunstutstilling – Nordnor-
sken – er en landsdelsutstilling som har tur-
nert helt siden 1948. Den er dermed en av 
landets eldste utstillinger av sitt slag, og har 
vært et møtested for kunstnere og publikum 
i Nord-Norge gjennom tre generasjoner! 
Besøk årets utstilling og finn ut hva som 
rører seg på den nordnorske kunstscenen.
Arr.: Sortland kunstforening

FOTOGRAFENE OG BYEN
Sortland Museum, Kulturfabrikken, kl. 11
INNGANG: 50,- /BARN OG UNGE UNDER 18 ÅR 
GRATIS

Fotografene Sigurd Skjegstad og Gunnar 
Grindstein dokumenterte sortlendinge-
nes liv gjennom mer enn 50 år. Sortland 
Museum forvalter arven etter Skjegstad og 
Grindstein, og viser her et utvalg bilder som 
gir glimt inn i sortlendingenes liv i både 
hverdag og fest i mer enn et halv århundre.
Arr.: Sortland Museum

DAGSKIFT: TE-DANS
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 Werners.
Arr.: Sortland Seniordans 

KINO: MALEIKA 
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 17 (også 
søndag 17.03. kl. 18) 
INNGANG: KR. 90,- (BARN OG VOKSNE) (SENSUR: 
TILLATT FOR ALLE)

Geparden Maleika har født seks klatreglade 
unger. Gjennom lek og moro utfordres de 
og blir stadig mer uavhengige. Minst hver 
tredje dag må Maleika på jakt for å gi de små 
et måltid, og villmarka er full av fare selv for 
de raskeste landjegerne på jorden.
Arr.: Sortland kino

ÅPNING AV KULTURUKA 2019
Kunstnerhuset, kl. 18
INNGANG: GRATIS

Ordfører Tove Mette Bjørkmo åpner Kultur-
uka 2019.
Arr.: Kulturfabrikken i samarbeid med Kul-
turukekomitéen

ANN-HELENE IVERSEN:  
SEPARATUTSTILLING
Kunstnerhuset, kl. 18 
INNGANG: GRATIS

Utstillingen viser uttrykk i ulike teknik-
ker og materialer, glassarbeider fra Italia, 
trearbeid Speil i Rom, grafikk, historiene i 
spåkoppene, og installasjonen Egagropilo, 
palle di mare. Lene har kunstutdannelse 
fra Høyskolen i Akershus, kunstakade-
miet Pietro Vannucci, Perugia i Italia og 
private kunstskoler i Norge og Italia. I de 
senere år har hun studert glasskunst ved 
Farsetti Factory og deltatt på Biennalen for 
moderne glasskunst i Sansepolcro, Toscana 
i 2016 og 2018. Lene er en ekte Vesterål-
ing med forfedre og slekt i Vesterålen og 
Lofoten. Hun er oppvokst på Andenes og 
bosatt på Sortland. Deler av året bor hun 
i landsbyen Lama i fylket Umbria i Italia.
Utstillingen åpnes av Ann Margrethe Sven-
son. Musikk: Oddmund Finnseth.
Åpningstider 15.–23. mars: Fre 15.03 kl. 
18–20, tir–lør 12–15 samt tor 17–19
Arr.: Kunstneren i samarbeid med Kunst-
nerhusets venner

KINO: COLD PURSUIT
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19 
INNGANG: 120,- (SENSUR: 15 ÅR)

I Kehoe i Rocky Mountains er det lokale 
politiet ikke vant til at det skjer stort, før 
sønnen av byens snøplogkjører, Nels Cox-
man, blir drept på ordre fra en mektig nar-
kobaron. Drevet av raseri og hevnlyst setter 
Nels ut for å knuse kartellet – èn mann av 
gangen. 
Arr.: Sortland kino

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 deltakeravgift.
Arr.: Kulturfabrikken

INGEBJØRG BRATLAND OG 
ESPEN LIND: TIL ALLE TIDER
Sortland kirke, kl. 20
INNGANG: 450,-

Mat for sjela i Sortland kirke: Espen Lind 
skriver hits for Beyoncé og spiller like 
mange instrumenter som Prince gjorde. 
Ingebjørg Bratland fyller Oslo Spektrum og 
knuser hjerter på YouTube. Du fikk dem 
kanskje med deg da de spilte på Lindmo i 
beste sendetid? Duoen har akkurat sluppet 
nytt album, og nå kommer de til Sortland 
med sitt kritikerroste prosjekt!  
Arr.: ALO Produksjoner

LØRDAG 16. MARS
SØRFJORDDILTEN
Fra Godfjordbotn, kl. 11
DELTAKERAVGIFT: 60,- VOKSNE/30,- BARN UNDER 
16 ÅR

Lørdag 16. mars er det igjen klart for «dil-
ten». Sørfjorddilten er nå blitt ett kjent arran-
gement og en tradisjon for mange i området. 
Her er det plass til alle, unge og gamle, spreke 
og mindre spreke. Det er løyper som passer 
alle – fra 5 km familieløype til 20 km opp til 
Bogheia. Alle løypene har start og mål i God-
fjordbotn (20 km fra Sortland).
Arr.: IL Holmgang

DET VAR EN GANG ET TRE  
– ET MUSIKKEVENTYR
Store Studio, Kulturfabrikken, kl. 11 og 
kl. 12
INNGANG: 65,- (BARN OG VOKSNE)

Det var en gang et tre, som elsket alle lydene 
i skogen – særlig fossedur og fuglesang - og 
som drømte om selv å kunne lage virkelig 
vakker lyd... Så en dag kommer brødrene 
Stradivarius til skogen, på jakt etter det per-
fekte treet som de kan bygge instrumenter 
av, kanskje en fiolin – og kanskje en cello? 
Og hva som skjer videre... ja, det får du vite 
når du kommer til skogen vår!
Et musikkeventyr for barn i alderen ca. 4–7 
år i følge med voksne. Varighet ca. 25 min. 
Maks 30 pers. pr. forestilling.
Arr.: Sortland kammermusikkserie

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

FRANK ARNE OLSEN OG BJØRN 
SUNDQUIST – PÅ LIVET LAUS?
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: 490,-/460,- (ORDINÆR/GRUPPER PÅ 
MIN. 10 PERS.)

Bjørn Sundquist er kåret til Norges beste 
skuespiller gjennom tidene. Både på film og 
scene. Frank Arne Olsen er selvlært og blant 
de beste komikerne i landet. Har turnert i 
20 år som revyartist for fulle hus. Dette er 

et par som i utgangspunktet er helt ulike, 
men passer sammen 100 %. Er det mulig? 
De klarer bare å fortelle halve historier før 
begge bryter ut i latter. Dette blir et show 
der humor og galskap har hovedfokus – men 
alvoret ligger og lurer…
Arr.: Kulturhuset i Tromsø

SØNDAG 17. 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 og 
bålmat. Parkering ved Blåbyhallen.
Arr.: Bjørklundparkens venner og Barnas 
turlag

KINO: UT OG STJÆLE HESTER
Lanterna, Kulturfabrikken kl. 20 
INNGANG: 120,- (SENSUR: IKKE KLART)

Trond er 67 år gammel, og har flyttet til 
en øde plass. Når høsten nærmer seg vinter 
gleder han seg til nyttårsaften 2000, som 
han skal feire helt alene. Han oppdager en 
nabo, en mann han kjente sommeren 1948. 
Den sommeren faren forberedte ham på det 
store sviket. Men også den sommeren Trond 
ble voksen og kjente på lukten av en kvinne 
han ønsket å være nær; den samme kvin-
nen faren ønsket å dele livet sitt med. «Ut 
og stjæle hester» er basert på Per Pettersons 
internasjonale bestselger fra 2003, og vant 
nylig sølvbjørnen for beste foto under Den 
internasjonale filmfestivalen i Berlin. 
Arr.: Sortland kino

MANDAG 18. MARS
MINIKONSERT MED PALETTEN
Kulturkaféen, Kulturfabrikken kl. 14
INNGANG: GRATIS

Damekoret Paletten holder mini-konsert fra 
kaféscenen. Koret er tilknyttet Voksenopp-
læringa og NAV Sortland. Musikalsk ledelse 
ved Veronica Vangen Evensen.
Arr.: Sortland kulturskole 

KULTURMINNEPLAN – BYGDE-
MØTE I SILDPOLLEN
Ungdomshuset i Sildpollen kl. 18
INNGANG: GRATIS

Tema for møtet er bygningsvern og samiske 
kulturminner, og omhandler alle gårdene 
i Eidsfjord-området, som tilhører Sortland 
kommune. Historiker Åsa Elstad innleder 
om automatisk fredede kulturminner på 
gårdene. Arbeidsgruppa vil deretter gå 
gjennom nyere registrerte kulturminner. 
Vi ønsker deretter svar på noen enkle spørs-
mål, og inviterer lag, foreninger, næringsliv, 
institusjoner og enkeltpersoner til å bidra.
Arr. Arbeidsgruppa for Kulturminneplan 
for Sortland i samarbeid med UL Solven-
ding

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

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

FOR DE MANGE – IKKE FOR DE FÅ
Nordnorsk avdeling i biblioteket, Kultur-
fabrikken, kl. 19
INNGANG: GRATIS

Klimaødeleggelsene er urettferdige og 
rammer dem som allerede har minst. Skal 
kloden overleve må vi redusere klimagass-
utslippene globalt, og Norge må gå i front. 
Norge er et godt land å bo i, men også i 
Norge øker forskjellene. Kari Elisabeth 
Kaski, stortingsrepresentant for SV med 
bakgrunn fra miljøbevegelsen, innleder om 
behovet for mer rettferdig fordeling og kli-
makutt som virkelig monner.
Arr.: Sortland SV

TIRSDAG 19. MARS
SKRIVECAMP MED MIKKEL 
BUGGE
Nordnorsk avdeling i biblioteket, Kultur-
fabrikken, kl. 15–18
DELTAGELSE: GRATIS 
PÅMELDING: 14. MARS

Bli med forfatter Mikkel Bugge på en 
3-timers skrivecamp i Kulturfabrikken. Har 
du lyst til å utforske og finne ut nye måter å 
skrive på? Mikkel Bugge viser deg hvordan 
du kan leke med språket. Enten du skriver 
korte tekster, lange tekster, dikt, noveller 
eller tekster til sosiale medier – her kan du 
få tips og triks for å utvikle deg videre.
Arr.: Ungdomsfabrikken

KINO: MEN ALLE VET
Lanterna, Kulturfabrikken, kl. 19 
INNGANG: 120,- (SENSUR: 9 ÅR, PASSER FOR UNG-
DOM/VOKSNE)

Penélope Cruz og Javier Bardem har hoved-
rollene i den to ganger Oscarvinnende regis-
søren Asghar Farhadi’s intense drama, hvor 
hemmeligheter og svik kommer til overfla-
ten i en idyllisk spansk landsby. Laura bor 
til vanlig i Buenos Aires, men vender tilbake 
til barndomsbyen sammen med sine to barn 
for å delta i søsterens bryllup. Laura ekte-
mann Alejandro er hjemme i Argentina og 
er dermed forskånet for sladderet som «alle 
vet» i landsbyen: Om Laura og hennes spesi-
elle forhold til ungdomsvennen Paco. 
Arr.: Sortland kino

BOKPRAT MED MIKKEL BUGGE
Sortland bibliotek 2. etasje, Kultur-
fabrikken kl. 19
INNGANG: 100,- INKL. KAFFE

Møt Mikkel Bugge i samtale med Marianne 
Hansen. Mikkel Bugge (f. 1978) er forfat-
ter og dramatiker. Han debuterte med 
novellesamlinga Yttersider i 2007. I 2010 
utkom hans første roman Gå under jorda. 
For denne romanen ble han nominert til 
P2-lytternes romanpris og Ungdommens 
kritikerpris, og han ble tildelt Havmannpri-
sen 2011. Flere av novellene hans er over-
satt til andre språk. Mikkel Bugge debuterte 
som dramatiker i 2010 med forestillinga 
Velkommen på Hålogaland Teater. Han 
har også skrevet stykket Drømmebyen som 
ble spilt på Den Nationale Scene i Bergen i 
2012. Novellesamlinga Tauet utkom i 2014. 
For denne ble Bugge nominert til Bragepri-
sen. Du er ny er hans fjerde bok og tar for 
seg barsel og samliv. Den har fått strålende 
kritikker og bl.a. terningkast 5 i Dagbladet.
Arr.: Sortland bibliotek

ONSDAG 20. MARS
UNGDOMSFABRIKKEN SPESIAL: 
GAMING
Nordnorsk avdeling fra kl. 16–19
INNGANG: GRATIS

I anledning «Vesterålens Beste Gamer» 22. 
mars kjører Ungdomsfabrikken e-sport/
gaming-kveld onsdag 20. mars. Kom 
innom for å forberede deg i spillene det 
skal konkurreres i 22. mars!
Alder: Ungdomsskolealder og oppover
Arr.: Ungdomsfabrikken

BORGOS-JUBILEET: FOREDRAG 
OM SØRBYGDA
Nordnorsk avdeling i biblioteket,  
Kulturfabrikken, kl. 19
INNGANG: 100,-/ UNDER 18 ÅR GRATIS 

Historiker Johan Borgos har gjennom flere 
tiår levert markante bidrag til Sortlands 
historieskriving, både som forfatter av de 
fem bindene i Sortland bygdebok – gård 
og slekt, samt andre verk. I år fyller Johan 
Borgos 80 år, og Sortland Museum ønsker 
å markere dette med en rekke foredrag 
om Sortlands historie. Det første av i alt 
fem foredrag i Borgos-jubileet finner sted 
i Kulturuka. Foredragene følger bindene 
i Sortland bygdebok – gård og slekt. Det 
første foredraget blir dermed om sørbygda, 
fra gnr. 10 Lille Rise, til gnr. 14 Steiro.
Arr.: Sortland Museum i samarbeid med 
Sortland bibliotek

TORSDAG 21. MARS

CARMINA BURANA
Møysalen, Kulturfabrikken, kl. 20
INNGANG: 280,- / 120,- (ORDINÆR/UNGDOM)

Hør regionens unge talenter yte maks på 
scena sammen med profesjonelle krefter 
fra hele Nord-Norge i det storslagne verket 
Carmina Burana! Musikklinjekoret består 
av alle de 65 elevene ved Musikk, dans, 
drama på Sortland videregående skole. 
De gleder seg til å gå på scenen sammen 
med Vokal Nord, Sortland barnekor, et 
sammensatt ensemble av musikere og 
ikke minst dirigent Bjørn Andor Drage. 
Koret har også med eksterne sangere for 
anledningen, både voksne korsangere og 
sangelever fra Sortland kulturskole. Håkon 

INGEBJØRG BRATLAND OG ESPEN LIND

KARI ELISABETH KASKI

UTSTILLNG: «Æ»

BJØRKLUNDPARKEN

LØRDAGSGRØT

TE-DANS

JOHAN BORGOS

MIKKEL BUGGE

Ann Helene ( Lene) Iversen 
Arbeider 1994-2019

Kunstnerhuset på Sortland
Åpning fredag 15 mars kl 1800

v/ordfører Tove Mette Bjørkmo
Presentasjon: Ann Margrethe Svenson

Musikk: Oddmund Finnseth

Åpent hele kulturuka
Tirsdag – lørdag 12-15 & Torsdag 17-19

Salgsutstilling

Arrangør: Kunstnerhusets venner


