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Førjulskonsert

GRIMSTAD: Johnny B er tilbake
med en liten førjulskonsert på
Café Galleri fredag 19. desember.
Johnny B er et band satt sammen
de kjente og kjære Grimstadguttene Hans Petter Klemmetsen,

AGDERPOSTEN

Tor Øystein Osa Michalsen, Atle
Sandberg, Thorbjørn Knudsen og
Erik Sandberg. Johnny B spiller en
kommersiell pop/rock-blanding.
Både nytt og ikke fullt så nytt,
knyttet sammen av juleswing.

37 00 37 00 eller tusentips@agderposten.no

Klar for ny vinterfestival i Arendal

KYLLINGINVASJON: I «lysløy-

pa» må alle kle seg ut.

KLAR FOR FESTIVAL: Roger Einhaug, Hans Birger Nilsen, Marianne
Kalleberg og Susanne Ommundsen.
FOTO: ERIK HOLAND

Sommerbyen Arendal
fester også grepet som
vinterbyen. For fjerde år
på rad er det i februar
klart for Arendal Vinterfestival.
ARNE INGMAR EGGEN
aie@agderposten.no 37 00 37 54

Onsdag slapp arrangøren det
foreløpige programmet for en
festival som igjen skal sette byen på kartet. Denne gangen som
vinterbyen Arendal.
– Folk skal få se at byen lever
– også på vinteren, sier primus
motor og leder for festivalen,
Hans Birger Nilsen.

Håp om isbane

En vinterfestival på Sørlandet
blir alltid et lite sjansespill:
Sist regnet isbanen bort, der
åpningen skal være. Man går
det som arrangøren håper, kan
folk igjen glede
seg til å gå på
skøyter i sentrum. På Sam Eydes plass – rett
utenfor Kulturhuset. På innsiden av kulturhusets dører kan folk torsdag 5.
februar og søndag 8. februar
glede seg til et gjensyn med Billie Van og Honningsvågrevyen.
– Vi har mye spennende på
programmet, sier Hans Birger
Nilsen.

terskap.
– Frode Grytten åpner forresten festivalen med sitt snørike
«På taket av mitt eige hus – om
skriving og snømåking».
Ellers blir det ifølge det foreløpige programmet kurs i dragebygging for barn, forstilling
med Arendal figur- og dukketeater, grunnkurs i Argentinsk
tango og ifølge arrangøren masse moro for de yngste.
Arendal Fotoklubb planlegger
fotoutstilling med temaet «Vinter i Arendal». I forbindelse med
dette ønsker de bilder som er
mer enn 25 år gamle.

«Tour Pub til Pub»

Restaurantene i byen ligger heller ikke på latsiden.
I skoesker som blir plassert
rundt om i byen kan folk komme med sine forslag til en spesiell rett restaurantene skal servere under festivalen.
Ifølge Marianna Kalleberg,
som også sitter i
arrangementskomiteen, tenker
man seg en kjøttrett, en fiskerett
og en suppe. Dette kommer i tillegg til de spesielle rettene som
restaurantene vil
servere.
På Madam Reiersen serveres
det ifølge programmet «Fire
retters VinterAften med kreps
og blåskjell fra havet» og kalv
fra Friisø gård «som avrundes
med sabayonnegratinerte pærer», som det heter videre.
Restaurantene arrangerer
også den tradisjonelle «Tour
Pub til Pub – en folkefest på
ski» med start, mål og premiering på Poppes plass.

«Folk skal få
se at byen
lever – også på
vinteren»

Skriving og snømåking

I det foreløpige programmet vil
kjente forfattere som Frode
Grytten og Kjartan Fløgstad
fortelle fra sitt rikholdige forfat-

MYE MORO: I 2012 ble det arrangert «Ta sjansen» på Torvet under Vinterfestivalen, og Edvard Ingvaldsen
(13) og Bjørn Brørvik (13) vant 1.premie. I 2015 skal nye arrangementer skape liv i byen.

