
KULTURNYTT  
Søndre Land kommune                       Februar og  mars 2020

Teater Innlandet viser  

UTLENDINGEN 
Torsdag 20. februar  

kl. 19.00 
i Kultursalen i Hov

Det er duket for forviklinger når  
Charlie Baker befinner seg på hotelltur 

i ingenmannsland. Charlie er en  
ganske stusselig fyr; korrekturleser 

med sosial angst og lei av livet. Han vil 
ikke snakke med folk og later derfor 

som om han ikke forstår språket.

Et sammensurium av karakterer, alle med 
en god dose sneversyn og fremmedfrykt, 
legger grunnlaget for en aktuell politisk 
farse. I Larry Shues velskrevne komedie 

vil nok mange møte seg selv i døra.

https:// 
checkout.ebillett.no/268/events/culture 

INFO OM SKIHYTTA, LØYPENETT OG LØYPEKJØRING  VINTEREN 2020 
SKIHYTTA er åpen hver lørdag og søndag  
fra kl. 10.00 - 16.00 så lenge det er skisesong.
Skiløyper fra alle kanter - fra “Flyplassen” i vest, fra  
Trevatn i syd, fra Høgbrenna i øst og fra Rudsætra i nord.
Mer info og kart på Markdatabasen  
https://www.skiforeningen.no/marka/stuer/?id=65
 
SKILØYPER: På Søndre Land kommunes  
hjemmesider finnes informasjon om skiløyper :  
Gå inn på Kultur, Idrett og fritid og klikk deg inn på 
skiløyper så finner du oversikt over skiløypenettet og 
skianlegg/lysløyper.  
På Skisporet.no ligger oppdatert info om løypekjøring  
og løypestatus.

Fyrtårnet ved Mølleparken, Holmen Randsfjorden. Foto: M. Konow



Ta bussenTa bussenTa bussen———   
         Gå hemmat!Gå hemmat!Gå hemmat!   

NYTT av året er GRATIS SKIBUSS   som går fra  Dokka stasjon  avgang 08:00  til  
Eina ankomst ca 09:30 . Avgang Eina 09:45 og retur  via Raufoss –avg ca kl 10  

Bussen stopper  for av- og påstigning ved ,eller nær ,alle stasjoner (untatt Skrukli ) 
Ruteplan blir lagt ut på kommunenes hjemmesider og Facebook senere.   

Gratis-passasjerer MÅ være kledd for skitur OG ha med ski .   
NB:  endringer kan forekommer.  Følg derfor med på  oppdatert info om  
 arrangementet,  rute-tider , løypeforhold  mv.  fort-løpende lagt ut på       

https://www.facebook.com/gatabanen/  
Del gjerne bilder på  instagram   #gåtabanen  

For øvrig løypeinformasjon, sjekk  også Markadatabasen:  
https://www.skiforeningen.no/marka/kart/?area_id=13  

Årets Gå’ta banen  
arrangement  blir  
Søndag  09.02.20 .  
Arrangementer på  8 av 9 
stasjoner i år,  i kjernetiden 
mellom 10:30 og 15:00.  

Parti fra Fall—Skrukli 



   Søndre Land folkebibliotek

 
 

Åpningstider: 
Tirsdag 12.00  – 19.00 
Onsdag 10.00 – 15.00 
Torsdag 12.00 – 19.00 
Fredag   10.00 – 15.00

ARRANGEMENTER i FEBRUAR:
Onsdag 12.februar kl. 18.00  (- ca 20.00) 
ASTRONOMI FOR FOLK FLEST 
Orientering om planetstien på Lands Museum og 
litt om kalenderens historie av Bjørn Bjørneng

Velkommen til et interessant og artig møte med Bjørn 
Bjørneng som sikkert er kjent for mange som tidligere 

realfagslærer på Dokka vgs. Han 
vil snakke om et av sine  
favorittemner nemlig astronomi 
og planetstien som han laget på 
Lands Museum. Mange har  
sikkert sett innslaget med ham 
om planetstien i Norge Rundt. 
Og siden det er skuddår i år så 
vil han også fortelle litt om hva 

skuddår er når han forteller om kalenderen og  
kalenderens historie. Gratis inngang! 

Fredag 14. februar:  
ÅPNING PLAKATUTSTILLING 
ANNE-CATH VESTLY 100 ÅR  
100 års jubileum for Anne-Cath Vestly’s  
fødsel.  Hun ble født 15. februar 1920.

Tirsdag 25.februar kl. 11.00: 
LESEGUPPA 
Lesegruppa møtes en tirsdag i måneden for å snakke 
om månedens bok, gjerne over en kopp kaffe eller te. 
Alle er velkomne til å delta. Ta kontakt med biblioteket 
eller Frivilligsentralen om du er interessert.

Tirsdag 25.februar kl. 12.00 -15.00 og  
Torsdag 27. februar kl. 12.00 -15.00: 
DROP- IN VINTERFERIEAKTIVITETER FOR BARN 
Vi tar fram alt vi har av spill: sjakkspill, puslespill og 
billedlotto m.m. Du kan også få prøve å lage et hjerte av 
kasserte bøker eller tegne eller noe helt annet.

ARRANGEMENTER I MARS:

Onsdag 4. mars kl.18.00 –19.00: 
FOREDRAG AV ODD KJELL SKJEGSTAD: 
100 års markering «Mangfoldige Kjell Aukrust»

             

Odd Kjell Skjegstad samarbeidet med Kjell Aukrust i 
nærmere 30 år. Derfor blir det en markering av Kjell 
Aukrust, 100 år i mars 2020. Mangfoldige Kjell var både 
skribent, tegner og maler. Han var iderik, fantasifull og 
opptatt av at ting skulle være korrekt. 
Entre kr. 50,-. Enkel servering.  
Arr. I samarbeid med Folkeakademiet Land.

Onsdag 25. mars kl. 18.00 -19.30: 
FOREDRAG AV TERJE ENGER: Cubas dramatiske 
historie og USAs og Fidels rolle. 
 

     

Terje Enger er medlem av Cubaforeningen og var 
sjømann og øyenvitne til revolusjonen på Cuba da Fidel 
Castro overtok makten.

Fredag 27. mars : 
KLESBYTTEDAG 
I samarbeid med Naturvernforbundet.

Tirsdag 31.mars kl. 11.00: 
LESEGRUPPA  
 
Bookbites i Innlandet – en helt ny leseapp for e-bøk-
er og e-lydbøker

 
https://innlandetfylke.
no/tjenester/fylkes-
biblioteket/e-boker/

 
Innlandet fylkesbibliotek og folkebibliotekene i alle 
kommunene tilbyr en helt ny gratis leseapp for e-bøker 
og e-lydbøker fra 6. januar 2020. Dagens eBokBib app 
vil slutte å fungere fra samme dato.

På biblioteket finner du et bredt utvalg av bøker, 
aviser, tidsskrifter, film, lydbøker, e-bøker og  
tegneserier. Er det noe vi selv ikke har, kan vi låne 
inn fra andre bibliotek.   
Biblioteket i Hov har publikums-PC med internett.  
Har du spørsmål kan du ringe oss på telefon  
61 12 66 50 eller sende oss en mail på sondreland.
bibliotek@sondre-land.kommune.no. 



Helsestasjon for ungdom
På helsestasjonen i Helsehusets 2. etasje 
Tirsdager: kl. 15.00 - 17. 00.  
Lege til stede første tirsdag i måneden.  
Stengt i skoleferier. 

   MANDAG 30.MARS KL.18.00, 2020 
 KULTURSALEN i HOV
            

BILLETTER I DØRA OG FORHÅNDSSALG:
SØK billetter på www.sondre-land.kommune.no

KR. 100 FOR VOKSNE // KR. 10 FOR BARN

 

Vi feirer årets 
jubileer!

 
Anne-Cath Vestly (100 år)

Kjell Aukrust (100 år)
Ludvig Van Beethoven (250 år)

V Å R F O R E S T I L L I N G  
M E D  
KULTURSKOLENS ELEVER

Åpningstider   
UNGDOMMENS HUS:     
 
Tirsdager: kl. 15.00 - 19.00: 
1. og 2. etasje. Her kan ungdom komme for å kjøpe 
et enkelt måltid, gjøre lekser eller bare slappe av med 
egen aktivitet etter skolen.

Torsdager : 
Åpent ved prosjekt, juniorkvelder eller 
andre aktiviteter ungdom ønsker.  
 
Fredager:  kl. 18.00 - 23.00: 
Hele huset. Vanlig klubbkveld med fri  
aktivitet.  
 

Juniorklubb:  
Onsdag11. mars kl. 18.00 - 21.00 
 
 

 

Lokal Mønstring   
                        Kultursalen  i Hov

  

    FREDAG 15. FEBRUAR 2019 kl. 18.00
                         Påmeldingsfrist: Torsdag 31. januar

                          Logg deg inn her: ukm.no/sondreland

             DANS - MUSIKK - SANG - FOTO - TEGNING -  
               NOVELLE - VIDEO -  KONFERANSIER -  

       ARRANGØR - TEATER - MALERI mm

Collage av Sofie Grue Johansen 

TRUGETUR PÅ ISEN 
PÅ RANDSFJORDEN
Lørdag 1. februar kl. 17.00
 
Vi går på isen fra Meierilandet i Fluberg og  
nordover mot Kristenstuen. På turen tilbake kan vi 
enten gå den samme vegen eller ta en annen veg. 
Turen vil ta ca. 2 t. Husk hodelykt!
Turledere:  
Anna Opperud Nicolaisen, tlf. 905 47 190  
(anna.o.n@hotmail.com), og  
Harry Nicolaisen, tlf. 909 61 546  
(tyv1@hotmail.com)
 
Oppmøte: Meierigutua 11, Fluberg, kl. 17.00. Følg 
skilting til Fluberg stasjon, og følg deretter  
vegen ned mot vannet til du kommer til båtbrygga.
Les om flere turer på gjovik.dnt.no



VELKOMMEN TIL TREFF FOR  
KREFTRAMMEDE OG DERES PÅRØRENDE 

Onsdag  12. februar og onsdag 25. mars 
kl. 18.00 – 20.00  

på Frivilligsentralen 

Vi fortsetter med vår uformelle møteplass for mennesker 
med kreft, pårørende,  
venner og etterlatte.  

Uansett alder – så er du velkommen! 
 

Kaffe/te/saft for kr. 25,-

Håper vi ser deg! 
Med hilsen Marit, Jens, Anne og Silje. 

Kaffe/te/saft for kr. 25,-.

                 

Styrke og balanse-gruppe 
Nå også på

Vestsida flerbrukshus!
Vi har i flere år hatt en styrke- og balansegruppe ved Hov 

fysikalske, med enkle øvelser for alle, hver  
torsdag kl 12.00. Den fortsetter som før. 

Nå kommer dette tilbudet også til Vestsida  
flerbrukshus.

Torsdager kl.14.00
 Fra 23.01.20 tom. 02.04.20.

Det er ikke påmelding, bare å møte opp. Du trenger ikke 
å være med alle torsdagene. Du trenger ikke treningsklær, 

men det er lurt å ha gode sko.

Ved spørsmål, ta kontakt på tlf.: 61126545/61129147

Håper vi ses, velkommen!

SÅPEKURS MED MOLLY GREGER
Lørdag  21. mars  kl. 10.00 - 15.00
på Granum Gård i Fluberg
 
Molly er biolog og lager produkter for kropp og 
helse, med respekt for miljø og natur og uten tok-
siner og farlig kjemiske stoffer. 
Når du kommer får du et  fotbad med Mollys salter og 
en kopp med varm drikke.  
Kurset starter med litt teori om hvorfor en skal gidde 
og lage egen såpe og litt om biokjemien og økotok-
sikogolien. Videre praktisk undervisning om hvordan 
vi lager såpe. Vi får lage såpe av kaffegrut og hver 
enkelt får lage vaskepulver. 
Lunsj midt på dagen og kaffe/ te med kake.  
Mer info på facebook: Granum Gård.  
 
Kurs koster kr. 1000,- inkludert mat og  
materialer. Påmelding på facebook eller ved tlf 
93084702 eller epost mariannekonow@gmail.com 
innen 1. mars.

ÅPEN DAG I GALLERI OASEN 
 Holmeveien 41, 2864 Fall 
  
Torsdag 20. februar kl 16.00 – 19.00 og  
 torsdag 12. mars kl 16.00 – 19.00.

 Velkommen! 
Brita Anjana Skuterud og 
Paul Arve Buskum

LANDS MUSEUM (Dokka) 
Åpent tirsdag til fredag  
kl. 09.00 – 15.00 
 
Torsdag 20 februar. Kl 10.00 - 14.00  
VERDENS VÅTMARKSDAG 2020
Markeres med et åpent formiddagsseminar.   
Årets tema er våtmark og biologisk mangfold, med 
fokus på lokalt engasjement.  
Se program på våre hjemmesider. 
Gratis inngang, med salg av kaffe og enkel lunsj.  
rr: Randsfjordmuseet, Dokkadeltaet Nasjonale Våt-
markssenter AS
 
Tirsdag 26. februar. 11.00 - 14.00  
BARNAS MUSEUM i vinterferien 
(uke 9).
Matematikk- astronomi- og fysikk- 
moro med Bjørn. Vi åpner museet for barneaktiviteter. 
Bjørn Bjørneng blir med og vi lærer gjennom lek og 
forsøk.  Påmelding kreves. Passer for barn i  
skolealder. Pris 60,- .Barn under 6 år må delta sammen 
med en voksen.  
Send påmelding til sally.graesdahl@ 
randsfjordmuseet.no eller sms 45 48 61 53. 



VÅRFEST PÅ GRIME SAMFUNNSHUS 
Randsfjorveien 1823, Enger 
 
Lørdag 18.april kl 19.00.  
 
Matservering. Bare 1 spiller. 
Bindende SMS-påmelding til  
98086173  innen 12. april.  
Kr. 300,- pr pers.  

 
 Se mer info på Enger     
 vel på Facebook.

QUIZ PÅ VESTVANG 
adr. Vestsidevegen 198 
 
Fredag 7. februar 
Dørene åpnes kl.18.30  og 
quiz starter kl. 19.00

Lag inntil 6 personer 
50,- kr pr pers. 
Premiering 
Kiosk m / øl og vinrett

Fredag 27. mars 
Dørene åpnes 18.30 og  
Quiz starter 19.30

Lag inntil 6 personer 
50,- kr pr pers. 
Premiering 
Kiosk m / øl og vinrett

Velkommen!

Arr.: Foreningen Samhold

BABYSVØMMING

Fredag 7. februar kl 14.45-16.15. 
starter vi opp med Babysvømming på 
Fryal. Ulike kurs for baby 3-6, 6-12 mnd 
og over 1 år.  
Kursene varer en halvtime og går  
hver fredag.   
Kr. 1.600,- for 8 ganger. 
  
Ta kontakt med Linda på tlf 920 18 100 
om dere vil være med, 
eller les mer om  
Tumalillia  
Svømmeklubb på  
www.tumalillia.no

BABYSANG
i Hov kirke annenhver tirsdag (ulike 
uker) kl 11.00. Vi følger skolens ferier.

Påmelding er ikke nødvendig, men ta 
gjerne kontakt med  
Menighetspedagog Linda om du lurer 
på noe. Tlf: 920 18 100.

Babysang er  
gratis og varer en 
halv time. Etterpå 
serveres en enkel 
lunsj til 30,- for de 
som ønsker det.

Oppland 
 
 
 
 
 
 
 

    Dette prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam. 

           
 
Bassengtrening på Fryal Skole 
 
BURG Oppland inviterer til bassengtrening på Fryal skole med oppstart:  
 
Onsdag 15. Januar 2020, Kl. 19:00 - 21:00.  
 
Vi har leid bassenget to timer. Garderobe er åpen fra 19:00. 
Treningsøkten starter kl. 19:30. 
 
Det vil være mulighet for å ta badstu etter timen.  
 
Treningen er for alle, og trening i varmtvann er både skadeforebyggende, bra for 
opptrening etter skade, for de med muskel- og skjelettplager, revmatikere og alle 
andre som ønsker skånsom, men effektiv trening.  
 
Priser:  
 
Ikke medlem    kr. 70,- pr. time. 
Medlem i NRF    kr. 50,- pr. time.  
BURG-medlemmer/studenter   kr. 30,- pr. time.  
Betaling med Vipps til Burg Oppland, #23453 
 
 
For mer informasjon følg oss på facebooksiden vår: Bassengpikene 
  
 
Vi vil ha treningstilbudet hele vårsesongen.  
 
Dersom du kun ønsker å være i oppvarmet basseng uten å delta på treningsøkten, er 
du velkommen til det.  
 
For mer informasjon kan du gjerne ta kontakt. 
 
Inger Lise Sveum-Aasbekken: tlf. 906 63 196 
 
 

BURG Oppland inviterer til 

BASSENGTRENING PÅ FRYAL SKOLE med oppstart: 

Onsdag 15. januar 2020, Kl. 19.00 - 21.00. 
Vi har leid bassenget to timer. Garderobe er åpen fra 19.00.
Treningsøkten starter kl. 19.00.
Det vil være mulighet for å ta badstu etter timen.
Treningen er for alle, og trening i varmtvann er både skadefore-
byggende, bra for opptrening etter skade, for de med muskel- og 
skjelettplager, revmatikere og alle andre som ønsker skånsom, men 
effektiv trening. 
Priser:  
Ikke medlem    kr. 70,- pr. time. 
Medlem i NRF    kr. 50,- pr. time. 
BURG-medlemmer/studenter   kr. 30,- pr. time. 
Betaling med Vipps til Burg Oppland, #23453
For mer informasjon følg oss på facebooksiden vår: Bassengpikene
Vi vil ha treningstilbudet hele vårsesongen. 
Dersom du kun ønsker å være i oppvarmet basseng uten å delta på 
treningsøkten, er du velkommen til det. 
For mer informasjon kan du gjerne ta kontakt.
Inger Lise Sveum-Aasbekken: tlf. 906 63 196



Vi ønsker oss nye frivillige leksehjelper og  
sjakkhjelpere. Ta kontakt!
 

NYE TILBUD:
Gå`Ta Banen: Søndag 9. februar kl. 11.00 - 15.00.
Hyggekveld med Stein Ove Bergs viser, framføres av 
Kjetil Kjelle og To Vise Menn på Frivilligsentralen onsdag 
19. februar kl. 18.00. Fri inngang. Bevertning kr. 30,-.  
Åresalg: kr. 20,- pr. åre. Velkommen! 
Samarbeid med den kulturelle spaserstokken.
Felles trugetur: Kommer som tilbud.  
Nærmere beskjed kommer. Vi har truger til utlån.
Datakurs for seniorer oppstart onsdag 12. februar  
kl. 18.00 på Møteplassen. Innføring i sosiale medier, 
kommunens hjemmesider, nettbank og digitale post-
kasser. Vi har noen I pader til utprøving. Ta med mobil/
bærbar pc/nettbrett. kr. 25,- for kaffe/kjeks.  Påmelding 
til Frivilligsentralen innen 11. februar. 
Tilskuddsportalen.no: Månedssamling for lag og  
foreninger 27. februar kl. 18.00 - 20.00. Hvordan søke 
midler alene eller i lag med andre. Ha med datautstyr 
og logg deg inn på forhånd. 
Sjakken har en liten pause og Datahjelp etter avtale. 
MANDAGER:  
Leksehjelp for elever i barneskolen : kl.13.00. Følger 
skolens ferier og fridager. Kontakt Frivilligsentralen for 
påmelding. 
TIRSDAGER:         
Strikkekafe: 4. og 18. februar og 3. og 17. mars  
kl. 12.00 - 14.00.  Ta md hådarbeidet.
Lesesirkel: Kontakt biblioteket for info. 
Røde Kors kvinnekafe: kl. 19.00
ONSDAGER:                                                                                                                                             
Tur: kl. 10.30 for alle. Oppmøte ved Frivilligsentralen.                                                                                               
Landingsplassen kl 12.00 med kaffe og vafler: 
Februar 2020:  5. : Tema.: Beredskap i hjemmet ved Jens 
Mørch. 12. : Quiz. 19. :  Lunsj og 26. : Åresalg. 
Mars  2020 :  4. : Tema: Besøk av Steinar Barstad. 
 11. : Quiz,  18. : Lunsj og 25.: Åresalg.
Onsdagsbaderne: Badetilbud for damer over 60 år.  
Treff for kreftrammede: Se eget oppslag.
TORSDAGER:
Knerte-treff for småbarn og deres foresatte. 6. og 20. 
februar og 5. og 19. mars. kl. 11.00-14.00. Lunsj kr. 35,-. 
Helsesøsterbesøk annonseres på vår facebook-side. 
Selvhjelpsgruppe for mennesker med ME:   
20. februar og 19. mars kl.13.00 - 15.00 på møteplassen.  
Slagkafe: 27. februar  og 26. mars kl. 18.00.  
Pris kr. 25,00. Ta kontakt hvis du trenger skyss. 
Sang og bevegelse til musikk på Hovli kl. 10.45 
27. februar og 26. mars.

       
 Frivilligsentralen             
 Tlf. 953 63 092

post@sondreland.frivilligsentral.no
www.sondre land.frivilligsentral.no

Følg oss gjerne på facebook: Søndre Land Frivilligsentral
     Mandag-fredag kl. 09.00- 15.00                                                                                                                                     

                Velkommen innom for en  prat og/eller en kopp kaffe.

MEDLEMSMØTER: 
 
Tirsdag 11. februar kl 18.00 i Oppistua:

Tema: Sykveld. Det blir demonstrasjon av overlock 
symaskin. Det blir muligheter for å kjøpe stoff og sy 
barnelue, pannebånd eller barnebukse.

Tirsdag 10. mars kl 19.00 i Oppistua: 

Tema: Holdbart! Vi får besøk av Husflidskonsulenten i 
Oppland, Brita Rusten Åmot, som skal holde et bilde-
foredrag om temaet: Holdbart. Deretter blir det an-
ledning til å prøve seg på praktiske aktiviteter etterpå. 
Husflidskonsulenten tar med seg stoffer, nåler, tråd, 
garn osv. Gratis for alle. Enkel bevertning.

Billedvevgruppe fra tirsdag 25. februar kl 18.00:

Vi starter opp ei billedvevgruppe som skal møtes hver 
fjerde tirsdag i måneden. Det blir ingen formell  
kursholder, men vi hjelper og inspirerer hverandre. 

Torsdagstreff kl 11.00 og 13.00 i Oppistua:

Vi fortsetter med våre dagtreff hver torsdag mellom 
kl. 11.00 og 13.00 for alle håndarbeidsinteresserte. 

ÅRSMØTE SØNDRE LAND FRIVILLIGSENTRAL

Det innkalles til årsmøte i Frivilligsentralens lokaler  

tirsdag 10. mars kl. 18.00

Eventuelle forslag til årsmøtet skal være skriftlig, og 
må være styret ihende innen 22. februar 2020.
 
For mer informasjon, se vår 
hjemmeside:
sondreland.frivilligsentral.no.



Parasitt (Korea) 
Søndag 2. februar kl.19.00 
Sjanger: thriller
Aldersgrense: 15 år 

Aldersgrense kino:  
Alle aldersgrenser som er klare når kulturnytt går i 
trykken tar vi med. Ellers publiseres aldersgrenser på 
facebook, kommunens hjemmesider, ved  
billettkjøp og på plakater som er opphengt. 
Følg oss på facebook:  
Søndre Land kino og Søndre Land kommune

     Februar og  mars 2020

Dronningens Corgi (Belgia) 
Søndag 16. februar kl.17.00 
Sjanger: barnefilm

The body remembers when 
the world broke open(N) 
Søndag 9. februar kl.19.00 
Sjanger: drama
Aldersgrense: 

Den skjønne tiden (F) 
Søndag 16. februar kl.19.00 
Sjanger: romantikk

Lotte og dragejakten  
(Estland)) 
Søndag 23. februar kl.17.00 
Sjanger: barnefilm 
Tillatt for alle

Elleville Elfrid (N) 
Søndag 2. februar kl.17.00 
Sjanger: animasjon 
Tillatt for alle

Fjols til fjells (N)  
Søndag 23. februar kl.19.00 
Sjanger: komedie 
Aldersgrense: 

Trolls - verdensturne 
(USA) 
Søndag 29. mars kl.17.00 
Sjanger: animasjon

Emma ( GB) 
Søndag 22. mars kl.19.00 
Sjanger: komedie/drama 

Alle må dø (N) 
Søndag 15. mars kl.19.00 
Sjanger: skrekk
Aldersgrense: 15 år 

Fremad (USA) 
Søndag 15. mars kl.17.00 
Sjanger: barnefilm/ 
                 animasjon 

Mr. Jones (Ukraina) 
Søndag 8. mars kl.19.00 
Sjanger: biografi 

Latte Pinnsvin (G) 
Søndag 8. mars kl.17.00 
Sjanger: barnefilm/ 
                 animasjon 

Call of the Wild - Når 
villdyret våkner (USA) 
Søndag 1. mars kl.19.00
Sjanger: eventyr 

Lotte og dragejakten 
(Estland) 
Søndag 1. mars kl.17.00 
Sjanger: barnefilm 
Tillatt for alle.

Kulturnytt for april og mai 2019:
 

Frist for å levere stoff er mandag 9. mars, med  
forbehold om endring i forbindelse med ny  
organisering i kommunen.  
Sendes til:  kulturkalender@sondre-land.kommune.no.

The Farewell (USA) 
Søndag 29. mars kl.19.00 
Sjanger: drama


