RAINDOGS FREMFØRER TOM WAITS
Raindogs Duo tolker Tom Waits på en måte som ingen andre gjør. Den
legendariske artistens musikk kanaliseres gjennom Ole Johnny
Stenslands fantastiske stemme og Ole Jonas Storlis utrolige traktering
av klaveret. Radarparet har fremført sangene hans siden 1999 og gjør
dette med en energi, innlevelse og sjel som gir publikum en opplevelse
de aldri vil glemme. Lukker man øynene kan man tro at det er sjefen
sjøl man hører buldre fra scenen.
Gjennom flere hundre konserter har Raindogs spredd Waits' «glade»
budskap både i Norge og Danmark. De har derfor opparbeidet seg en
hengiven fanskare som stadig vokser, og i Kristiansund er det intet
unntak! Flere av konsertene nå i høst er allerede utsolgt, så vil du sikre
deg billetter til årets mest rustne julekonsert så bør du være tidlig ute.
Velkommen til en uforglemmelig, magisk aften med Raindogs!

INNLENDINGENS
HØSTPROGRAM 2018

Tid: Fredag 21. desember kl. 20.00 – 02.00
Sted: Kjønnøybrygga
Inngang: kr. 250,- / 200,- for medl. av Innlendingen
Billetter kan kjøpes i døra eller på Vipps / Innlendingen nr. 110372

Og, glem ikke!

INNLENDINGENS JULEBORD
(for medlemmer)
Tid: Fredag 16. november kl. 19.00
Sted: Dødelanden Café
Påmelding: innlendingen@gmail.com el. telefon: 984 56 335

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram!

OKTOBERFEST

KONSERT MED 4VOKSNE

Ompa-musikk, øl og lederhosen! Velkommen til en festkveld i
München-stil på Kjønnøybrygga. Det blir levende musikk fra
Frei Hornmusikk, velsmakende drikke og alt som hører med av god
stemning, allsang og høy partyfaktor! Ta gjerne på deg oktoberfestklær eller noe annet du blir i godt humør av. Eller, bare kom som du er!
Dørene åpner kl. 19.00 og brassmusikantene går på scenen ved
21-tiden. Kjønnøybrygga lover hyggelige priser på god drikke, så her er
det ingen grunn til å drøye festen hjemme. Og, selvsagt blir det salg av
Bratwurst og Sauerkraut!

Musikerne kaller seg 4Voksne, men, ja de er fem. Fem ekstremt
talentfulle musikere som viser seg frem en gang i året i Kvernes kirke,
og som averøyingene går mann av huse for å få med seg. Bandet
består av Ruth Elin Mork, Geir Morten Karlsen, Bjørn Inge Gaupset,
Bjarne Stormo og Simon Kongshaug.
Årets konsert-repertoar er hentet fra artister som Kari Bremnes,
Bo Kaspers Orkester, Beady Belle, Judy Collins, Shelby Lynne,
Eva Weel Skram, Leonard Cohen, med flere.

Tid: Lørdag 27. oktober kl. 19.00 – 02.00
Sted: Kjønnøybrygga
Inngang: kr. 150,- / 100,- for medl. av Innlendingen
Billetter kan kjøpes i døra eller på Vipps / Innlendingen nr. 110372

INNLANDSKVELD

Tid: Lørdag 10. november kl. 20.00 – 22.00
Sted: Dødeladen Café
Inngang: kr. 200,- / 150,- for medl. av Innlendingen
Billetter kan kjøpes i døra eller på Vipps / Innlendingen nr. 110372

JULEVERKSTED OG JULEGRANTENNING

Historie, nostalgi og svingom på loftet. Denne kvelden er du invitert til
en etterlengtet Innlandskveld på Dødeladen. Her blir det billedshow,
innlandshistorie og sikkert høylytte diskusjoner. For, hvem har egentlig
sannheten om Innlandets historie? Kanskje du? Kom gjerne med
innspill og bidra med egne historier. Det blir også loddsalg, litt allsang
og garantert god stemning. Tahitikompaniet går på scenen ved
22-tiden og avslutter kvelden med herlig fredagsdans, så husk å ta med
deg danseskoene!

Familiearrangement på Dødeladen! Tradisjonen tro inviterer vi alle
barna på Innlandet til juleverksted i 2. etasje på Dødeladen den første
søndagen i advent. Her blir det produksjon av julekort og til/fra lapper.
Klokken 17.00 tenner vi lysene på julegrana utenfor Dødeladen og
stemmer i med sang og gang rundt juletreet. Synger vi høyt nok så kan
det hende at julenissen hører oss og kommer med en hilsen til barna.
Kaféen er åpen med salg av julegrøt fra kl. 15.00.
Velkommen til store og små som vil være med å
markere inngangen til julehøytiden i desember!

Tid: Fredag 9. november kl. 19.00 – 01.00
Sted: Dødeladen Café
Inngang: GRATIS!

Tid: Søndag 2. desember kl. 15.00 – 18.00
Sted: Dødeladen Café
Inngang: GRATIS!

