
Kulturtilbud høst 2019 for Hydropensjonistene i Oslo 

Kjære Hydropensjonist! 

Nedenfor finner du forslag til høstens kulturprogram (inkludert januar 2020).  Håper du finner noe av 
interesse. 

Teater/konsertsted Forestilling                    Dato      Tidspunkt Pris  

Slottsplassen Sommerkonsert 15.08.2019 21.00 GRATIS 
Nationaltheatret Hærmennene 

på Helgeland 
25.10.2019 19.30 388,- 

Nationaltheatret Liv Ullmann 17.01.2020 16.00 552,- 
Dersom du ønsker å delta på noen av arrangementene, vennligst send bestilling (pr. e-mail eller post) 
innen tidsfristen som er fredag 23. august 2019. Dersom du ikke mottar bekreftelse innen kort tid 
etter påmeldingen, send en mail eller ring meg for å sjekke at jeg har mottatt bestillingen.  Se 
mailadresse og telefonnummer nederst på arket. Jeg bekrefter alltid bestillingene etter hvert som jeg 
mottar dem, via e-mail dersom jeg har mottatt det eller pr. sms hvis bestillingen har kommet i 
posten. 

Ønsker å minne om Kammermusikkfestivalen som foregår i Oslo fra 15. til 24. august på 
konsertsteder som vanligvis ikke blir benyttet så ofte (f.eks. Akershus Festning, Slottskapellet, 
Oscarshall eller Dronning Sonjas Kunststall). Se https://oslokammermusikkfestival.no. 

Litt om forestillingene 

Sommerkonsert med Oslo-Filharmonien Vi feirer hundre år med store musikalske 
opplevelser! I samarbeid med NRK lager vi en spektakulær og direktesendt lyttefest på Slottsplassen. 
Konserten er gratis og passer for hele familien. Det blir gjenhør med folkekjære klassikere som 
Bojarenes inntogsmarsj, Nessun dorma, Summertime og Bolero, høydepunkter fra Carmina Burana, 
Peer Gynt, Romeo og Julie og i tillegg en nyskrevet fanfare skrevet spesielt for anledningen, Rolf 
Wallins Soundspeed.  

Hærmennene på Helgeland . Hjørdis er en konfliktsøkende, kompromissløs og heftig kvinne, 
formet av en verden styrt av rå muskelstyrke og ære. Bitter på mennenes fortrinn, forsøker hun å 
navigere i et samfunn som ikke gir henne rom til å utfolde seg slik hun ønsker. Når Hjørdis oppdager 
at hun lever på en løgn, reagerer hun nådeløst, og viser at hun er villig til å kjempe for det hun tror 
på. 

Liv Ullmann - I en samtale om livet, karrieren og alt Liv Ullmann drømmer om å gjøre.  Samarbeid 
med Riksteatret. 

Hilsen Kari Veen, kulturkontakt.   

Mail: kari.veen.52@outlook.com eller  

Postadresse: Hydropensjonistene v/Kari Veen, Edmund   Neuperts gate 4, 0475 Oslo 

Antall Forestilling Teater Dato Tidspkt Pris 
 Hærmennene 

på Helgeland 
Nationaltheatret 25.10.2019 19.30 388 

 Liv Ullmann Nationaltheatret 17.01.2020 16.00 552 
 

 

Navn med blokkbokstaver  Underskrift  Dato             Mobiltelefon 

mailto:kari.veen.52@outlook.com

