LØRDAG
24/9

gallerivandring for barn og unge
Kunsten og meg – omvisning og verksteder
kl. 12.00 Oslofjorden kunstsenter – omvisning i Gro Mukta Holter sin billedverden
kl. 13.00 Drøbak kunstforening Varmbadet - tegneverksted
kl. 14.00 Drøbak kunsterforum – verksted - bli med å lage
kunstverket “Mitt Drøbak”

underholdning
Underholdning Drøbak torg
kl. 12.00 Drøbak og Frogn kammerkor
kl. 13.00 Drøbak Studiescene
kl. 14.00 Studio Dynamica
kl. 14.30 Creative studio
kl. 16.00 Trylleshow med VirrVarr, møt opp til en forestilling du ikke har sett
maken til
kl. 18.00 Konsert med 5 + Cornelis – musikk av Cornelis Wreesvik

LØR-SØN
24-25/9

marked
Friske Frodige
Fantasifulle Frogn
- Marked på
Folkvang

utstilling
TOR-SØN
15-25/9 Julie Ebbing //

Sammenbruddbasert kunst

avistegnernes hus
i museets åpningstid

kl. 12-16 folkvalg

SØNDAG
25/9

utstilling

guidet tur
Drøbaksvandring
med Follo
museum
Billetter: Kr 200,
museumsbillett.no.
Maks 25 pers.

TITITNA
blir til

frogn.kommune.no
FB: Det skjer i Drøbak

16 - 26
15
sept

Utekino
Konserter
Forestillinger
Utstillinger
og mye mer å glede seg til!

avistegnernes hus
i museets åpningstid

museum
FRE-SØN
16-18/9 Drøbak Båtforenings
23-25/9 Maritime museum og

turistinformasjonen
i drøbak
kl. 14-14.45
Mer informasjon:

Se prosessen - Fra Siri
Dokkens skisser til ferdig
helaftens animasjonsfilm.

KULTURDAGER
PROGRAM

Norsk Lutefiskmuseum
kl. 11-16 kroketønna

mer informasjon:

Billetter: Selvbetjent automat kr 30

frogn.kommune.no
FB: Det skjer i Drøbak

Overnatting
Oscarsborg Hotel & Resort tilbyr overnatting til rabattert pris for
innbyggerne av Frogn i hele perioden til KulturGlimt, med forbehold
om kapasitet. Kr. 1395,- for 2 personer inkl. frokost. Ønskes 3-retters
middag er prisen kr. 625,- pr person. Bruk referansen Kulturglimt
bestilling sendes til mail.oscarsborg.festning@festningshotellene.no.

 

FREDAG
16/9

kino - 12´ern på fredag
Olsenbanden - siste skrik
kl. 12.00

drøbak kino

ungdomsarrangement
Sensommerfest
kl. 19.00

LØRDAG
17/9

Sensommerfest i skateparken med
Underhuset fritidsklubb.
Påmelding: Spond

skateparken

dukketeater
Sjørøverøya
kl. 12.00
frogn bibliotek

teatreforestilling
Rødhette og ulven
kl. 14.00 smia flerbrukshus

aktivitet
Bli arkeolog for en dag
kl. 11 - 15 follo museum

SØNDAG
18/9

Olsenbanden er tilbake slik som du
husker dem! Nesten. Oslo er blitt en
moderne by, men Egon, Benny og Kjell
er stadig på jakt etter det store kuppet
som skal gjøre dem til millionærer.

operashow
Operahistorier på 60 min
kl. 17.00

smia flerbrukshus

Forestillingen passer for barn
mellom 3- 10 år og varer 30 min.

Vi møter lille Rødhette, sulten ulv og en
del andre morsomme karakterer i
skogen.
Fra 3 år og oppover.
Prøv deg som arkeolog på Follo
museum: i jorda på friluftsmuseet kan det
skjule seg over tusen år gamle «skatter».
Gratis arrangement.
Operahistorien på 60 minutter (hvis vi
rekker det) er en humoristisk forestilling
som tar for seg hele operahistorien
på 1 time.

Guidet omvising på Håøya
kl. 10.00 - 14.00 håøya, fra ormeleina

Gammeldags skoletime
kl. 12, 13 og 14 follo museum

MANDAG
19/9

intimkonsert
Jazz for swingende
kl. 19.00

TIRSDAG
20/9

Båt fra Sundbrygga kl. 09.50 og
hjem fra Håøya kl. 14.15.
Billetter: kr 200,- (omvisningen og
fergetransport).
www.oscarsborgmuseer.no

Billetter: Voksen kr 70,
barn kr 35, familie kr 175.
Museumsbillett.no

Rune Sundbø – Frogn
kulturskole
kl. 11.00
gamle prestegård

Allsang med Drøbak viseklubb
kl. 19.00

Rose
kl. 19.00

Rune Sundbø fra Frogn kulturskole spiller
kjente og kjære viser med mulighet for
allsang.
Påmelding: mob: 41531418

Billetter:
Sjøstjernen før konsertstart

sjøstjernen

kino - tirsdagsfilmen
drøbak kino

Rose er en fantastisk film, så kort og
direkte kan det sies. Den burde egentlig
ikke fungere, men gjør det likevel og
forteller en historie som er både rørende,
vedgående og helt vilt medrivende.

attraksjon
TORSDAG
22/9 Oslofjordens rike dyreliv på nært hold

Gratis inngang

drøbak akvarium

foredrag

Gratis arrangement

Roald Amundsens siste ferd
kl. 18.00
avistegnernes hus

aktivitet
Omvisning og vinsmaking
kl. 17-19
bringebærlandet

kino - 12´ern på fredag
FREDAG
23/9 Ticket to paradise
kl. 12.00

drøbak kino

kino
Sing 2
kl. 16.30

drøbak kino

aktivitet
Omvisning og vinsmaking
kl. 17-19

Velkommen til en intimkonsert med
bord og stoler. Vi gjør om storsalen til
en “jazzbar” for denne kvelden.

smia flerbrukshus

konsert

konsert

kl. 10-16

guidet vandring

teater

TIRSDAG
20/9

drøbak kino

utekino på torget		
Elvis
kl. 20.30

En komedie om den overraskende gleden
ved å få en sjanse til. George Clooney og
Julia Roberts gjenforenes omsider på det
store lerretet.
Rensk sangstemmen! Syng-gjengen er
tilbake med fargerik feelgood for hele
familien, proppfull av fengende hits.
Gratis visning.
Maks. 15 personer og 550,-pr pers.
Påmelding sendes til
post@bringebarlandet.no

bringebærlandet

kino
Sing 2
kl. 18.30

Maks. 15 personer og 550,-pr pers.
Påmelding sendes til
post@bringebarlandet.no

drøbak torget

Rensk sangstemmen! Syng-gjengen er
tilbake med fargerik feelgood for hele
familien, proppfull av fengende hits.
Gratis visning.
Filmen utforsker livet og musikken til Elvis
Presley, med stjerneskuddet Austin Butler
og oscarvinneren Tom Hanks i hovedrollene. Vi sees på torget. Ta med stol.
Gratis visning.

