
De SMÅ 
SCENER
KONGSVINGER
2. TIL 5. FEB 2023

PROGRAM

BJØRN TOMREN • STIAN CARSTENSEN
GATAS PARLAMENT • VESTANÅ TEATER 
VERTAVOKVARTETTEN • TOM EGELAND • BENGT BERG

HENRIKSEN/MAARUD • HANNE TVETER • TOR E. BEKKEN
WORKSHOPS • KUNSTUTSTILLING • VINTERFESTIVALEN



Takk for at du handler lokalt

Byen Vår på nett
– vi skaper vekst og trivsel i Kongsvinger

byen-var.no  Byen Vår sin hovedside med informasjon
kongsvingerguiden.no  Kongsvingerguiden på nett med historikk og mye annet
sentrumsgatelopet.no   Sentrumsgateløpets egne arrangementsside med påmelding
iregionen.no  Alt du trenger å vite om Kongsvinger og 
  oppdatert arrangementskalender for regionen

Byen Vår Kongsvinger (privat medlemsgruppe)
Byen Vår 25 år
Det Skjer i Kongsvinger
Byen Vår Handel (lukket gruppe)
Folkeakademiet i Kongsvinger
Vinterfestivalen
Liv i Leiren
Julemarkedet i Øvrebyen

Kremmertorg på Rådhusplassen
Kongsvingermarken
OppTur
Allsang på Festningen
Sentrumsgateløpet
Julegateåpning i Kongsvinger
Kongsvingerkortet
Norsk Fengselsmuseum

byenvaarkongsvinger
kongsvingerkortet
julemarkedet_ovrebyen

Bli privatmedlem og støtt vårt arbeid: 
VIPPS kr 250 til #115872 
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De små scener er tilbake som en del av Vinterfestivalen 2023. Vi byr på en rekke intime  
kulturopplevelser på de mange små scenene som finnes i gamlebyen «Øvrebyen» og på  
Kongsvinger festning. Så legger vi til kompetanseoverføring i form av kurs og workshops. 
Dermed vil de mange flinke kunstnerne som kommer til Kongsvinger etterlate seg kunnskap som 
nye generasjoner kan bygge videre på. I tillegg til store nasjonale og lokale navn, er vi glade for å 
kunne invitere inn bidrag fra Värmland. Kongsvinger har alltid vært en grenseregion og vi  
ønsker Vestanå Teater og Bengt Berg velkommen tilbake til oss under årets festival.  

De små scener er et resultat av at mange trekker i fellesskap. Vi viderefører det gode samarbeidet 
med Byen Vår, Teater i Glåmdal, Klang under kuppelen og Glåmdal Jazzklubb. Workshopen med 
Gatas Parlament er i samarbeid med UKM og Scene U, mens Kongsvinger kunstforening og Den 
kulturelle skolesekken samarbeider med oss for å tilby kurs på Langeland skole og Kongsvinger 
ungdomsskole. I tillegg er Festningen Hotel & Resort, Kafé Bohem, Kongsvinger museum, Visit 
Kongsvingerregionen, Folkeakademiet og Overskuddfabrikken med på laget. 

Kultur er en investering, og uten velvillige sponsorer og (forhåpentlig) bidrag fra Kongsvinger 
kommune og Innlandet fylkeskommune hadde ikke programmet på langt nær vært så spennende. 
Men når alle gode krefter trekker sammen får vi det til. Jeg håper du finner noe du liker.

Velkommen til en ny kulturfest!
Lars Ovlien, festivalsjef

VI BYGGER KULTUR I FELLESSKAP

Takk til våre sponsorer og samarbeidspartnere som gjør dette mulig:

Byen Vår på nett



Rimfeldt Eiendom er et Kongsvinger-basert selskap som utvikler og forvalter  
næringseiendom. Eiendomsselskapet har virksomhet over hele Østlandet.  
Rimfeldt Eiendom har lange tradisjoner for å støtte ulike prosjekter innen  

kunst og kultur i de nærmiljøene selskapet opererer i. 

Vi støtter De små scener

rimfeldteiendom.no



TORSDAG 2. FEBRUAR

FREDAG 3. FEBRUAR

VERTAVO STRYKEKVARTETT
Vinger kirke kl 19:00 | Bill kr 250 kjøpes på tikkio.com eller i døra
I samarbeid med Klang under kuppelen åpner vi De små scener med den verdensberømte 
Vertavokvartetten i Vinger kirke. På programmet står verker av Lalo og Elgar. Du hører 
Øyvor Volle og Annabelle Meare på fiolin, Berit Cardas på bratsj og Bjørg Lewis på cello.

LEVI HENRIKSEN & HENRIK MAARUD
NB! Mathesongården, Løkkegata 16 kl 21:00 | Bill kr 250 + avg
Alt det som ikke har lyd er en samling musikalske reisebrev eller snapshots av Levi  
Henriksen og Henrik Maarud. I det ligger det at de fleste tekstene er blitt til – om ikke 
direkte på reise – så i hvert fall underveis. Dette er en unik konsertopplevelse. 

STIAN CARSTENSEN
NB! Herdahlsalen kl 16:00 | Bill kr 250 + avg
Multiinstrumentalist og komponist Stian Carstensen er kjent både fra bandet Farmers 
Market og som soloartist. Han kombinerer utrolig musikalitet med stor fortellerevne.  
Arrangementet er i samarbeid med Glåmdal jazzklubb.

BOKBAD: TOM EGELAND
Herdahlsalen kl 18:30 | Bill kr 200 + avg
Tom Egeland er en av Norges bestselgende forfattere gjennom mange år og en mye brukt 
foredragsholder. I Slaveriet fra 1702 vil han samtale med Lars Ovlien om hvordan han 
benytter historiske personer og hendelser som bakteppe for sine bøker.

BJØRN TOMREN
Kafé Bohem kl 21:00 | UTSOLGT
Bjørn Tomren imponerte hele Norge i den populære NRK-serien «Stjernekamp». Med 
sitt unike utrykk og sin enestående formidlingsevne har Tomren på kort tid rukket å bli 
folkeeie, og har blitt omtalt som «den kuleste artisten i Stjernekamp gjennom tidene».
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festningenhotel.no / tel 62 81 62 00

Stolt sponsor 
av hverdagen

Telefon 915 07040



LØRDAG 4. FEBRUAR
VESTANÅ TEATER: MÄSTAR’N ÖVER ALLA MÄSTARE
Herdahlsalen kl 14:00 og 17:00 | Bill kr 200 + avg
Vestanå Teater er på gjestespill med Mästar’n över alla mästare. Du møter et stort  
persongalleri i en eventyrverden som sier oss mer enn menneskenes liv enn vi forstår i 
vår moderne urbane tid. Forestillingene er et samarbeid med Teater i Glåmdal.

HANNE TVETER OG JORGE VERA
Vinger kirke kl 19:00 | Bill kr 250 + avg
Kritikerroste Hanne Tveter fra Odalen har utforsket møtepunktene mellom jazz og flamenco 
med innspill av latin-jazz og nordiske elementer. Med seg har hun den chilenske super-
pianisten Jorge Vera. Arrangementet er i samarbeid med Glåmdal jazzklubb.

SVENSK AFTEN
Kafé Bohem kl 21:00 | Bill kr 250 + avg
Vi feirer det gode naboskapet i grenseregionen med en skikkelig svensk aften. Poeten 
Bengt Berg kommer fra Torsby, mens Øivind Roos, Eva Vermundsberget, Kjetil Foseid og 
Lars Ovlien byr på svenske viser fra Bellman og Taube til Vreeswijk og Thåström. 
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DE SMÅ SCENER
A Mathesongården
B Kongsvinger Museum
C Aamodtgården
D Kafé Bohem
E Herdahlsalen
F Vinger kirke

Det er stor parkeringsplass nedenfor 
festningen, samt ved Kvinnemuseet, 
gateparkering i Øvrebyen (stengt søndag) 
og parkering med restriksjoner ved kirken. 

 facebook.com/DeSmaScener
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Billetter på  
ticketco.no 
eller skann 
QR-koden
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Medlemskap i KOBBL
– det viktigste

medlemskapet for
deg og din bolig



SØNDAG 5. FEBRUAR - VINTERFESTIVALEN

GATAS PARLAMENT
Kafé Bohem kl 15:00 | Gratis inngang men krever påmelding
Gatas Parlament består av Elling Borgersrud og vår egen Jester. De kjører en minikonsert 
sammen med deltakerne på helgens RAP-workshop der de byr på både nyskrevne rim og 
gamle slagere. Merk: Begrenset antall publikum. Påmelding til lars@ovlien.no. 

AKEDAG PÅ FESTNINGEN
Kongsvinger festning og Øvrebyen kl 12:00  | Gratis for alle
Byen Vår arrangerer den tradisjonsrike Vinterfestivalen med uteaktiviteter etter  
snøforholdene. Høytidelig åpning ved ordfører Eli Wathne, Kongsvinger festnings marsj 
spilles, Festningstamburene trommer og To Sprelske er med. 

POTETTRYKK FOR BARN
Aamodtgårdens kl 13:00 | Gratis men krever påmelding
Kunstner Ottar Karlsen viser potettrykk ved hjelp av potetene, tape og papir for å lage 
effekter, samt viser eksempler på hva det endelige resultatet kan bli. Passer for barn  
mellom 6 og 10 år. NB! Begrenset antall. Påmelding til lars@ovlien.no. 

TOR EINAR BEKKEN
Kafé Bohem kl 17:00 | Bill kr 250 + avg
Med aner fra Austmarka har Tor Einar Bekken vist seg som en av landets mest anvendelige 
blues- og jazzmusikere. Han har stor spennvidde og en lang rekke utgivelser bak seg. 
Bekken avslutter De små scener 2023 med en solokonsert du neppe har hørt maken til.

TROLLKLANG
Kongsvinger museum kl 14:00 | Billetter ved inngang
Trollklang av Elias Duedahl og Ingjerd Engh utforsker barndommen til Erik Werenskiold og 
hans møte med troll og kunst gjennom fortelling, musikk og latter. Forestillingen passer 
for barn og eventyrlystne voksne fra tre år og oppover. Varighet cirka 30 minutter.
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Med forbehold om eventuelle feil og endringer. Hold deg oppdatert på kulturtur.no eller våre Facebook-sider. 



Vi liker kreativt og godt 
samspill. Derfor er det 
naturlig for oss å støtte

De Små Scener



KUNNSKAPSOVERFØRING
Årets store nyhet under De små scener er kurs og workshops. Vi ønsker å utnytte ressursene som 
kommer til regionen for å bygge mer kompetanse hos store og små. 
Torsdag 2. februar inviterer vi sammen med Skriveglede1212 til inspirasjon med forfatter Tom Egeland. 
Det varer i 75 minutter og har fokus på plot og fremdrift. I tillegg vil Egeland ha et eget opplegg for 9. trinn 
på KUSK gjennom Den kulturelle skolesekken tidligere samme dag.

Kunstner Ottar Karlsen har utstilling hos Kongsvinger Kunstforening i Aamodtgården i januar og februar 
2023. Han arrangerer workshop for 5. trinn på Langeland Skole torsdag 2. februar gjennom Den kulturelle 
skolesekken. Karlsen har også åpent hus for barn søndag 5. februar. 
Send en e-post til lars@ovlien.no for mer informasjon og påmelding. 
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Vi i BoligPartner har oppfylt mange bolig- og hyttedrømmer siden vi startet 

i 1993. Siden åpningen på Kongsvinger i 2018, har vi solgt og oppført mange 

eneboliger og leiligheter rundt om i regionen. 

BoligPartner Kongsvinger holder til i fine lokaler i Kongsvinger sentrum, og 

du er hjertelig velkommen innom for en hyggelig og uforpliktende boligprat.
Storgata 26, 2212 Kongsvinger



LÆR RAP MED GATAS PARLAMENT
Gatas Parlament med Elling Borgersrud og Jester er ikoner innen norsk RAP-kultur. Deres patenterte rap-
workshop gir en grunnleggende innføring i skriving og framføring av rap. Elevene vil gjøre øvelser og lære 
seg å bruke rim og ordspill. De vil få verktøyene til å strukturere vers og lager låter, og til slutt framføring og 
scenetekke-teknikk. Workshopen er årevis med rap-erfaring servert i en høykomprimert og velsmakende  
kompott. Det vil bli brukt en masse interne begreper som workshopholderne glemmer å forklare før dem blir 
spurt om det direkte.

Workshopen lørdag 4. og søndag 5. februar er et samarbeid med UKM Kongsvingerregionen og Scene U, 
og støttes av Overskuddsfabrikken. Vi har plass til inntil 15 ungdom mellom 13 og 19 år. Deltakerne vil bli 
invitert til å opptre sammen med Gatas Parlament søndag ettermiddag. Workshop og konsert er gratis!

Send en e-post til lars@ovlien.no for mer informasjon og påmelding. 



MUSIKK, MAT & MORO

2 mann OG 1 bass!
Kroshow med Lars Thyholdt (mann),  

Øivind Roos (mann) og Kjetil Hjerpset (bass)

-der vi bor!

Teater
i

Glåmdal
PÅ TURNÉ 1. TIL 12. MARS 
I KONGSVINGERREGIONEN OG VÅLER
Spillesteder finner du på teateriglamdal.no



Vi tar lokal kultur på alvor

Klikk for å få i pose og sekk
De første 14 dagene for kr 5  

 så ordinær månedspris kr 99

Lytt til Kulturstreif med Roos & Ovlien hver uke på mittkongsvinger.no



Velkommen til Kongsvinger!
Da festningen åpnet 1682 ga Christian V forsvarsanlegget og Leiren navnet Kongens Vinger – 

Kongsvinger. Festningen har hatt stor betydning for regionens historie i over 300 år.

Kombiner et besøk på festningen med overnatting i eventyrlige omgivelser på Festningen Hotel & Resort. Nyt den 
spektakulær utsikten over Kongsvinger, Glomma og den vakre naturen. Opplev det unike Kvinnemuseet, lær mer om 
Kongsvinger-kunstneren Erik Werenskiold, bli underholdt av sang og musikk, spis deg glad og mett på Kafé Bohem, 

bli betatt av kunst i Aamodtgården eller kos deg i de hyggelige gatene i gamlebyen Øvrebyen!

Les mer om opplevelser i Kongsvinger-regionen på visit.kongsvingerregionen.no 
– Norges grønne hjerte!

Foto: Byen Vår


