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Velkommen til oss!

En fullspekket høstsesong står for tur, og vi i Stormen 

er overveldet og begeistret over den massive 

oppslutningen fra dere publikummere! Vi vil takke 

hver og en av dere for den flotte mottakelsen Stormen 

Konserthus har fått siden åpningen i november 2014. 

Dette inspirerer oss til å sette sammen et variert 

og kvalitativt godt program, og vi ser frem til flotte 

konserter med bred spennvidde, god humor og store 

teateropplevelser når høstmørket senker seg. Stormen 

er en naturlig arena for både lokale stjerneskudd og 

internasjonale stjerner.

I vår kvartettserie er vi glade for å presentere årets 

Stormen-profil Roland Pöntinen, i samspill med strykere 

fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester. Vi får også et 

etterlengtet gjensyn med Engegårdkvartetten og Nils 

Anders Mortensen. 

Vi har mye på lager! Studér programfolderen du har i 

hendene, la deg utfordre, og vær hjertelig velkommen 

til Stormen Konserthus.

Rolf-Cato Raade,
Direktør

http://stormen.no
http://stormen.no/


Hvem er vi?

Stormen Konserthus er en møteplass, smeltedigel 

og formidlingsarena som skal løfte frem lokal 

kunst- og kulturproduksjon, samtidig som vi skal være 

en arena for presentasjon av stjerner i verdensklasse. 

Vår visjon er å være et av Skandinavias mest levende 

og stilskapende konserthus, noe som innebærer at vi 

setter krav både til høy kvalitet og stor aktivitet. Vi skal 

være et hus fylt med aktiviteter for alle, noe som er 

spennende og utfordrende på samme tid.  

 

Tilgjengelighet, mangfold og mot er tre verdier vi 

jobber etter for å få dette til. Stormen skal være et 

åpent konserthus som er tilgjengelig for alle, og skape 

en gjestfri atmosfære ved å være et godt vertskap. 

Vi som jobber i Stormen opplever stolthet og et stort 

engasjement fra byens innbyggere, og vi ser at mange 

har blitt glade i konserthuset og tar det i bruk. Vi skal 

være mangfoldige og tilby et spekter av opplevelser 

som berører og begeistrer, og være attraktive for både 

utøvere og publikum. Og til slutt skal vi vise mot ved 

å våge å være nyskapende, og hele tiden fornye og 

utvikle oss.

 

Konserthusets viktigste kunstneriske 

samarbeidspartner er Nordnorsk Opera og 

Symfoniorkester. Vi er heldige som har et eget 

symfoniorkester i Nord-Norge, og ekstra stolte over at 

de har Stormen som sin hjemmebane.

http://stormen.no/
http://stormen.no/konserthuset/om-konserthuset/


NOSO: Charlie Chaplin – Gullfeber                     STORE SAL           
Stumfilmkomedien «Gullfeber» var Chaplins største suksess og hans 
personlige favorittfilm. Handlingen og stemningen underbygges med spill 

levende filmmusikk fra NOSO, dirigert av stumfilmspesialisten Jens Troester.

Natur og Ungdom: Jubileumskonsert          SINUS   
I anledning Natur og Ungdoms 50-årsjubileum, og den pågående kampen 
for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, inviterer Nordland Natur og 
Ungdom til gratiskonsert. Med seg på laget har de Anna Kajander, LÜT og 
Neon Apartments. Arrangementet er gratis og det er fri alder. 

Ad Lib Jazzklubb:             SINUS
Arild Andersen Sekstett spiller Mingus
Hvis du er usikker på hva som egentlig var så fantastisk med Charles Mingus, 
eller med norsk elitedivisjonsjazz for den del, er dette er konserten du bør få 
med deg! 

Lunsjkonsert – sesongåpning!                    FOAJÉ
Sesongens første lunsjkonsert. Hver fredag (unntak forekommer) kan du 
nyte en musikalsk godbit på formiddagen mens du inntar matpakka eller 
kjøper mat og drikke i kafeen. Fri entré. Dørene åpner kl. 11.00. Les mer om 
lunsjkonserter på siste side i programheftet.

FREDAG
1. SEP
12.00

FREDAG
1. SEP
19.00

LØRDAG
2. SEP
18.00

TIRSDAG
5. SEP
20.00

LØRDAG
9. SEP

Mari Boine
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http://stormen.no/konserthuset/program/mari-boine-article3221-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/noso-charlie-chaplin-gullfeber-article3313-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/natur-og-ungdom-jubileumskonsert-article3424-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/adlib-arild-andersen-sekstett-spiller-mingus-article3300-459.html


Carte Blanche: While they are floating              STORE SAL
Med utgangspunkt i flyktningers personlige fortellinger tar Norges nasjonale 
kompani for samtidsdans Carte Blanche for seg individuelle transitthistorier 
og menneskelige fornemmelser som smak, sanselighet og savn.

Makt og avmakt          LILLE SAL
Makt og avmakt er en intens og personlig duett som utspiller
seg mellom to mannlige dansere. Makthierarkier og
dynamikker utforskes gjennom samtidsdans.

Mari Boine         STORE SAL

Tidenes mest markante samiske musiker har fått strålende kritikker fra en 
rekke musikkanmeldere for sitt nye album «See the Woman». Ikke bare er 
tekstene, med ett unntak, for første gang på engelsk – også musikalsk er det 
nye toner som beveger Boine i en ny retning med en mild, blå melankoli. 

Øystein Sunde og Meget i Sløyd på nye eventyr STORE SAL

Øystein Sunde skal ut på tur igjen sammen med bandet sitt Meget i Sløyd. 
Etter samarbeid med Ingrid Bjørnov de siste to årene, har det kommet 
trillende nye sanger som har blitt gitt ut på albumet «Bestefar». 

NOSO: #tettpå kontrabassen       LILLE SAL

Høy og mørk – bli kjent med NOSOs Ingvild Mehus og flere utøvere på 
orkesterets største instrument; gjennom kammermusikk, soloverk, anekdoter 
og andre artige opptrinn.

Torsdag 14. september: UTSOLGT

Bodø Bluesklubb: Hans Bollandsås           SINUS

Den tidligere X-Factor-vinneren, Spellemannprisvinner og eminente 
gitaristen Hans Bollandsås spiller funky, følsom og festlig Rhythm & Blues. 

FREDAG
8. SEP
19.30

LØRDAG
9. SEP
18.00

LØRDAG
9. SEP
19.00

TORS/FRE
14./15. SEP
19.00

LØRDAG
16. SEP
18.00

LØRDAG
16. SEP
22.00

http://stormen.no/konserthuset/program/baredans-festival-carte-blanche-while-they-are-floating-article3339-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/baredans-festival-makt-og-avmakt-article3361-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/mari-boine-article3221-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/oystein-sunde-og-meget-i-sloyd-pa-nye-eventyr-article3196-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/noso-tettpa-kontrabassen-article3314-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/bodo-bluesklubb-hans-bollandsas-article3417-459.html
http://baredans.no/


Ad Lib Jazzklubb: Ellen Andrea Wang Trio                  SINUS          
Ellen Andrea Wang spås å bli en av Europas største jazznavn de neste årene. 
Kontrabassisten har tidligere spilt med Sting, og kan love fengende og 
melodiøse melodilinjer.

Riksteatret: Gjengangere             STORE SAL
Er det mulig å legge fortiden bak seg? Riksteatret skildrer et av de mest 
kjente Ibsen-stykkene, og har med seg et stjernespekket team: Per Egil 
Aske, Gunnar Eiriksson, Madalena Sousa Helly-Hansen, Gjertrud Louise 
Jynge og Lasse Lindtner. Regi: Bentein Baardson. Gratis forsnakk ved 
dramaturg Tine Thomassen i Kammersalen kl. 18.30.

Ad Lib Jazzklubb: Jåzzongan           SINUS
Lekerommet heter gruppa som inviterer alle store og små i Bodø til å 
komme og møte Kyllingen som ikke kunne synge! Alle får være med å danse 
og synge for å hjelpe kyllingen. Passer best for barn mellom 2 og 6 år.

Bare Egil og Aslags Superpopulære Barneshow         SINUS
Egil og Aslag kan by på et svært morsomt, men til tider også utfordrende 
show for barn – her får de sitt første brutale møte med alt fra ironi, til en 
del ubehagelige sannheter – for eksempel som at barn faktisk er en god del 
dummere enn voksne, og at de også er svært bråkete! Showet passer best 
for barn fra 6 år og oppover.

Bodø Håndverkersangforening: Sangerfestival   STORE SAL

Konserten er en del av Forbundsstevnet for Norges Korforbund Salten. Bodø 
Håndverkersangforening er lokal arrangør, og under sangerfestivalen vil 
elleve kor fra Salten og Nordland opptre.

Bugge, Bjørn og BRG                        SINUS

Det blir heftig orgelfunk når Bodø Rhythm Group inviterer Bugge Wesseltoft 
og Bjørn Jenssen til Sinus. Bugge har skrevet ny musikk til denne konserten, 
så ta med danseskoene – her loves det heftige rytmer!

TORSDAG
21. SEP
20.00

FREDAG
22. SEP
19.00

LØRDAG
23. SEP
13.00

LØRDAG
23. SEP
13.00

SØNDAG
24. SEP
13.00

ONSDAG
27. SEP
21.00

http://stormen.no/konserthuset/program/ad-lib-ellen-andrea-wang-trio-article3328-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/riksteatret-gjengangere-article3304-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/jazzongan-presenterer-lekerommet-article3393-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/bare-egil-og-aslags-superpopulare-barneshow-article3302-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/bodo-handverkersangforening-sangerfestivalen-article3392-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/bugge-bjorn-og-brg-article3407-459.html


NOSO: Griegs a-mollkonsert           STORE SAL                         
Vi får høre Griegs aller mest kjente verk, a-mollkonserten, med svenske 
Peter Jablonski ved flygelet. I tillegg serverer orkesteret Tsjajkovskijs 
6. symfoni, «Pathetique», og en arktisk overture med Ole Olsens 
«Aasgaardsreien».

Heine Totland og Gisle Børge Styve:              LILLE SAL
Musikk e komme for å bli
Gisle Børge og Heine kom sammen ved en slags tilfeldighet i en episode 
av Beat For Beat i 1999. I forestillingen «Musikk e komme for å bli» forener 
de to herrene nok en gang sin musikalitet, humor, grenseløse energi og ren 
skjær glede.

Ad Lib Jazzklubb: Shining           SINUS
Få band har hatt en så lang og innholdsrik musikalsk reise som Shining 
– fra moderne jazz og inn i den svarteste metallverden. Bandet får 
strålende anmeldelser for sine plateutgivelser, men det er i konsertformat 
at bandet virkelig skinner. Denne kvelden blir det også konsert med 
Trepaneringsritualen, Psykisk Tortur, Moon Relay og NXP. 

Nødutgangfestivalen             SINUS
Tre dager med Nødutgangfestival. Blackjazz fra Shining, dødsindustri med 
Trepaneringsritualen, ambient med NXP, psykedelisk krautrock med Moon 
Relay eller lydkunst fra Lasse Marhaug. Igjen står avantgardismen i fokus. 
Musikk fra mange genre, felles for dem alle er innstillingen: bryte grenser, 
krysse genrer og skape unike opplevelser.

TORSDAG. 
28. SEP
19.00

FREDAG
29. SEP
18.30

FREDAG
29. SEP

FREDAG
29. SEP
20.00

TORS/LØR
28./30. 
SEP
20.30

Heine Totland &
Gisle Børge Styve

http://stormen.no/konserthuset/program/noso-griegs-a-mollkonsert-article3315-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/heine-totland-gisle-borge-styve-musikk-e-komme-for-a-bli-article3337-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/adlib-shining-article3394-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/heine-totland-gisle-borge-styve-musikk-e-komme-for-a-bli-article3337-459.html
http://emergency.no/nodutgangfestivalen-2016-2/


Brit Floyd: Pink Floyd World Immersion Tour STORE SAL           
Verdens beste Pink Floyd coverband er tilbake! I år tar de showet til nye 
høyder – dette blir deres mest ambisiøse og storslagne produksjon, med 
svært påkostet lysshow og spektakulært videodesign. Det blir også en 
spesiell hyllest til Animals-albumet som har 40-årsjubileum.

Ad Lib Jazzklubb: Harr og Hartberg                         SINUS                         
Stjernespekket jazzgodbit! De fleste forbinder Thorbjørn Harr og Aslak 
Hartberg med helt andre ting enn jazz, feks tv-serien Vikings eller hiphop-
bandet Klovner i kamp. Men begge også føttene solid plassert i jazzen 
og har fått med seg et stjernelag av jazzmusikere når de skal framføre 
spesialskrevne tekster av Lars Saabye Christensen. 

Kari Bremnes                      STORE SAL

Kari har skrevet sanger halve livet, vært artist enda lengre og gjennom årene 
har hun utviklet nærmest en egen sjanger. Kjernen i den er nærheten til folk 
og historiene rundt livene vi lever. Om å miste, om å finne. Om storhet og 
trivialiteter. 

Dagfinn Lyngbø: Supersmud             STORE SAL

Det blir en helaften fylt av stand up og musikalsk humor når Norges 
mest kritikerroste og mestselgende komiker tar med seg soloshowet 
«Supersmud» til Stormen.

MAN/TIRS
2./3. OKT
19.00

ONSDAG 
4. OKT
20.00

ONS/TORS
4./5. OKT
20.00

FRE/LØR
6./7. OKT
19.00
21.00

MAN/TIRS
2./3. OKT

Brit Floyd: 
Pink Floyd World Immersion Tour
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http://stormen.no/konserthuset/program/brit-floyd-pink-floyd-world-immersion-tour-2017-article2775-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/harr-og-hartberg-article3395-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/kari-bremnes-article3158-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/dagfinn-lyngbo-supersmud-article3108-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/brit-floyd-pink-floyd-world-immersion-tour-2017-article2775-459.html
http://www.britfloyd.com/


Hybelstua: Musikkcafé for ungdom                    SINUS                         
Temaet er «Noe å glede seg over» når Verdensdagen for psykisk helse 
markeres på Sinus. Fri entré!

Tønes                         SINUS

Tønes følger opp vår-EPen «Ikkje Mogna» med høstalbumet «Sesong 
Fire», og ny turné! Fortsatt umiskjennelig Tønes. Mollstemt, nært, vittig 
og muligens litt mer alvorlig. Uansett er det fortsatt små observasjoner på 
Haua-dialekt.

Kulturnatt               SINUS

Bodø kommune gjentar suksessen med Kulturnatt, og vi er med på laget! 
Følg med på vår hjemmeside for mer informasjon om arrangementet.

Riksteatret: Pulverheksa og vennene hennes STORE SAL

Ikke alt er som det pleier å være i Pulverskogen – tyven er blitt sint på 
politimannen og vil ikke være tyv. Politimannen blir arbeidsledig når ikke 
tyven vil være tyv. Krokodillen gruer seg til vinteren og vil flytte til Afrika. 
Velkommen til en varm og fargerik familieforestilling med Maj Britt Andersen 
og alle vi kjenner fra Pulverskogen! Av Ingunn Aamodt. Dramatisert av Tine 
Thomassen. Musikk av Geir Holmsen.

Dianne Reeves                 STORE SAL

Dianne Reeves er ute på turné og skal besøke blant annet Royal Albert Hall 
i London, Apollo Theatre i New York... og Stormen i Bodø! Den amerikanske 
stjernedivaen gjester Bodø for første gang, og vil by på et sjeldent repertoar 
av kjente og fengende jazzlåter som passer for de fleste ører.

Høststorm: Bædoddjos // The Prime // Aorta         SINUS

De tar rocken tilbake til Sinus med heavy gitarriff, et snev av black metal, og 
rå stemning. Bædoddjos, The Prime og Aorta består av erfarne karer med 
mye kult på lager. En god, gammeldags rockekveld.

TIRSDAG 
10. OKT
17.30

TORSDAG
12. OKT
20.00

FREDAG
13. OKT

TIRSDAG
10. OKT
20.00

LØRDAG
14. OKT
21.15

ONSDAG
18. OKT
18.00

http://stormen.no/konserthuset/program/musikkcafe-for-ungdom-article3431-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/tones-article3340-459.html
https://bodosentrum.no/aktuelt/aktor-pa-kulturnatta-2017/
http://stormen.no/konserthuset/program/riksteatret-pulverheksa-og-vennene-hennes-article2709-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/dianne-reeves-article3355-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/hoststorm-badoddjos-the-prime-aorta-article3385-459.html


DNT Fjellsport Bodø: Arctic Freeride Event SINUS

Kribler det i beina etter minusgrader, dyp puddersnø og isete fjelltopper? 
DNT Fjellsport vil samle både skientusiaster og andre skuelystne til en 
film- og bildeframvisning som vil ta pusten fra deg. Etterpå blir det afterski 
med DJ Longplay.

Ad Lib Jazzklubb: Northern Concept                   SINUS

Vi befinner oss innenfor en melodisk jazz-tradisjon med en klassisk 
besetning bestående av trommer, piano, gitar og bass, og ofte med et 
catchy tema det er lett å like. Groovy up-tempo-låter blir avløst av mer 
dvelende, poetiske melodilinjer. 

Nordland Teater: Tre søstre             STORE SAL

Russisk tragikomikk på sitt beste. «Tre søstre» av Anton Tsjekhov er en av 
de store klassiske teaterstykkene som spilles over hele verden. Nå kommer 
den til Stormen med et stjerneensemble bestående av blant annet Ellen 
Birgitte Winther, Liv Bernhoft Osa og Nina Ellen Ødegård. 
Regi av Morten Borgersen.

Spidergawd + support: Woodland             SINUS   

Bandet spiller potent rock full av brutal energi. Flere sentrale stemmer innen 
norsk musikk omtaler Spidergawd som et av Norges aller feteste rockeband.

Hanne Boel Akustisk Trio          STORE SAL

Den danske sangerinnen er tilbake i Bodø, nå med sin akustiske trio. Hun 
gjør nytolkninger av egne hits fra både fortid og nåtid, i en innpakning av 
soul, blues og jazz – alt som utgjør Hanne Boel.

FREDAG
20. OKT
20.00

FREDAG
27. OKT
21.00

FREDAG
20. OKT
19.00

LØRDAG
21. OKT
19.00

LØRDAG
21. OKT
21.00

Stormen kvartettserie:               STORE SAL
Engegårdkvartetten med Nils Anders Mortensen
Engegårdkvartetten er endelig tilbake i Stormen Konserthus, denne gang 
med pianist Nils Anders Mortensen. På programmet står noen av Schumanns 
fineste kammermusikkverk: Klaverkvintett Op.44, Klaverkvartett Op.47 og 
Strykekvartett Op.41 no.3.

TORSDAG
19. OKT
19.00

http://stormen.no/konserthuset/program/northern-concept-article3396-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/nordland-teater-tre-sostre-article3335-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/spidergawd-support-woodland-article3389-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/hanne-boel-akustisk-trio-article3222-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/stormen-kvartettserie-engegardkvartetten-med-nils-anders-mortensen-article3356-459.html


Frida Ånnevik                       SINUS

Spellemannsvinner Frida Ånnevik ble øyeblikkelig et navn å regne med etter 
utgivelsen av debutalbumet «Synlige hjerteslag» i 2010. Hennes lavmælte 
«pop i et åpent landskap», den unike stemmen og de originale tekstene 
gjør suksess både hos kritikerne og et bredt publikum. Det er duket for en 
skikkelig koselig Sinus-kveld.

Bodø Harmonimusikk: Jubileumskonsert  STORE SAL

Nå det klart for Bodø Harmonimusikks 125-års jubileumskonsert! Vi slår på 
stortromma, og inviterer blant annet alle tidligere medlemmer til å være med 
på scenen denne kvelden. Dere kan se fram til en fabelaktig konsert.

LØRDAG
28. OKT
18.00

LØRDAG
28. OKT
21.00

LØRDAG
28. OKT

Frida Ånnevik
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http://stormen.no/konserthuset/program/frida-annevik-article3390-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/frida-annevik-article3390-459.html
http://fridaannevik.no/


01.09    NOSO: Charlie Chaplin – The Gold Rush
02.09    Natur og Ungdom: Jubileumskonsert
05.09 Ad Lib Jazzklubb: Arild Andersen     
                Sekstett spiller Mingus
08.09    BAREDANS.festivalen: Carte Blanche    
 – While they are floating 
09.09    BAREDANS.festivalen: 
                Makt og avmakt
09.09    Mari Boine
14.09    NOSO: #tettpå kontrabassen     UTSOLGT!
15.09     NOSO: #tettpå kontrabassen
16.09    Øystein Sunde og Meget i Sløyd
                på nye eventyr
16.09    Bodø Bluesklubb: Hans Bollandsås
21.09    Ad Lib Jazzklubb: Ellen Andrea Wang Trio
22.09    Riksteatret: Gjengangere
23.09    Ad Lib Jazzklubb: Jåzzongan
23.09    Bodø Håndverkersangforening:     
 Sangerfestivalen
24.09    Bare Egil og Aslags Superpopulære Barneshow
27.09    Bjørn, Bugge og BRG
28.09    NOSO: Griegs a-mollkonsert
28.09    Nødutgangfestivalen
29.09    Heine Totland og Gisle Børge Styve:
 Musikk e komme for å bli
29.09    Nødutgangfestivalen/Ad Lib Jazzklubb: Shining
30.09    Nødutgangfestivalen
02.10    Brit Floyd: Pink Floyd World Immersion Tour
03.10    Brit Floyd: Pink Floyd World Immersion Tour
04.10    Ad Lib Jazzklubb: Harr og Hartberg
04.10    Kari Bremnes
05.10    Kari Bremnes
06.10    Dagfinn Lyngbø: Supersmud
07.10    Dagfinn Lyngbø: Supersmud
07.10    Dagfinn Lyngbø: Supersmud
10.10    Hybelstua: Musikkcafé for ungdom
10.10    Dianne Reeves
12.10    Tønes
13.10    Kulturnatt
14.10    Høststorm: Bædoddjos // The Prime // Aorta
18.10    Riksteatret: Pulverheksa og vennene hennes
19.10    Stormen Kvartettserie: 
 Engegårdkvartetten med Nils Anders Mortensen
20.10    Arctic Freeride Event
20.10    Nordland Teater: Tre søstre
21.10    Hanne Boel Akustisk Trio
21.10    Spidergawd + support: Woodland
27.10    Ad Lib Jazzklubb: Northern Concept
28.10    Bodø Harmonimusikk: Jubileumskonsert



28.10    Frida Ånnevik
01.11    Fotefar: Flygande kråka får alltid nåkka
02.11    Paskalev
03.11    Eva Weel Skram
04.11    NOSO: Barnas Superlørdag – Hva er lyd?
04.11    Trekorpskonserten
06.11    Riksteatret: Kan nokon gripe inn?
08.11    Bodø Rhythm Group med Susanne Lundeng
09.11    Benny Borg: Da og nå
09.11    Transjoik med Frode Fjellheim
10.11    Maria Haukaas Mittet: Jåla fra Lakselvnes
11.11    The Johnny Cash Roadshow
11.11    deLillos
12.11    DNO&B: På tå hev
12.11    Ad Lib Jazzklubb: Moenje
14.11    Ad Lib Jazzklubb: Joshua Redman og Ola Kvernberg
15.11    Ina Wroldsen
16.11    Stormen Kvartettserie: 
 Roland Pöntinen med strykere fra NOSO
18.11    Putti Plutti Pott
23.11    NOSO: Solsanger
24.11    Riksteatret: Albert og Anna
24.11    Ad Lib Jazzklubb: Karl Seglem Acoustic Quartet
25.11    Ad Lib Jazzklubb: Jåzzongan presenterer
 jazzetass, jazzemass og jazzelass
26.11    Hannes Julestjerner
28.11    Sissels Jul
29.11    Halvdan Sivertsen – Ennu ikke landa
30.11    Halvdan Sivertsen – Ennu ikke landa
01.12    Hekla Stålstrenga: Julefolk
02.12    Fette Arti! – Et slags juleshow
02.12    Sangkoret Mix: Jubileums-Mix
03.12    Vokalensemblet Ajve: Julemusikk for store og små ører
04.12    Kurt Nilsen
07.12    Radioresepsjonens postkasse postkasse postkasse
08.12    Bigbang
10.12    Kulturskolens julematiné
11.12    Hålogaland Teater/NOSO: The Sound of Music
12.12    Hålogaland Teater/NOSO: The Sound of Music
13.12    Hålogaland Teater/NOSO: The Sound of Music
14.12    Jan Gunnar Hoff: STILLE LYS
16.12    Ad Lib Jazzklubb: Bodø Big Band
17.12    MGPjr juleturné 2017
21.12    NOSO: Førjulsballett – Askepott
22.12    NOSO: Førjulsballett – Askepott
26.12    MinTrio
27.12    Ad Lib Jazzklubb: Julejam
29.12    Bodø Bluesklubb: Kid Andersen Trio
01.01 Bodø Harmonimusikk: Nyttårskonsert
05.01 NOSO: Operagalla



Fotefar: Flygande kråka får alltid nåkka                   SINUS                         
Under konserten «Flygande kråka får alltid nåkka» inviteres lytteren inn i en 
surrealistisk verden, der skildringer av nordnorsk galskap, vakre melodier og 
tragikomiske tekster går hånd i hånd. Kulturskatten etter Edvard Ruud lever!

Paskalev + support: Strange Hellos           SINUS

Etter at Paskalev entret den internasjonale musikkscenen med megahiten 
«I Spy», har han turnert i hele Europa, USA og Australia.  Dagen før han 
inntok hovedscenen på Øyafestivalen i år, ble det svært etterlengtede 
andrealbumet sluppet. Det blir garantert feststemning på Sinus denne 

Eva Weel Skram                    STORE SAL

Artisten som for mange er kjent fra bandet «Eva & The Heartmaker» har hatt 
to fantastiske år bak seg etter at hun deltok på «Hver Gang Vi Møtes» i 2016. 
Nå er hun i gang med ny plateutgivelse, og vil framføre en herlig miks av nytt 
og gammelt.

NOSO: Barnas Superlørdag – Hva er lyd?         LILLE SAL

Grusomme og vakre lyder, stillhet og støy. Sammen med Nordnorsk 
Vitensenter stiller NOSO spørsmålene – hva er egentlig lyd? Og når blir lyd 
musikk? Målgruppe: 7-12 år.

ONSDAG 
1. NOV
20.00

TORSDAG
2. NOV
21.00

FREDAG
3. NOV
19.00

LØRDAG
4. NOV
12.00
14.00

FREDAG
10. NOV

Maria Haukaas Mittet:
Jåla fra Lakselvnes
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http://stormen.no/konserthuset/program/fotefar-flygande-kraka-far-alltid-nakka-article3406-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/paskalev-support-strange-hellos-article3414-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/eva-weel-skram-article3218-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/noso-barnas-superlordag-hva-er-lyd-article3376-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/maria-haukaas-mittet-jala-fra-lakselvnes-article3334-459.html
https://www.mariahaukaasmittet.no/


Trekorpskonserten                       STORE SAL                          
Tradisjonene lever videre, også innen korpsmusikken. Etter et par års pause, 
blir det igjen konsert med tre av Bodøs amatørkorps, Bertnes Brass, Bodø 
Harmonimusikk og Bodø Janitsjar.

Riksteatret: Kan nokon gripe inn                 STORE SAL

Basert på tekstkunstneren Stein Torleif Bjella sine særegne sangtekster, er 
forestillingen beskrevet med «stopper livet ditt i 90 minutter» av anmeldere, 
som trillet intet annet enn en 6’er på terningen. Livlig musikal med et herlig 
skråblikk på livets opp- og nedturer! Introduksjon ved manusforfatter og 
regissør Lasse Kolsrud i forkant av forestillingen

Susanne Lundeng med Bodø Rhythm Group        SINUS

Nord-Norges egen Spellemannsprisvinnende stjernefiolinist Susanne 
Lundeng svinger seg på Sinus sammen med Bodø Rhythm Group! I tillegg vil 
Stein Erik Tafjord akkompagnere med tuba – det hele utgjør en sjelden og 
spesiell kombinasjon.

Transjoik med Frode Fjellheim             SINUS

Dette er bandet som gav joiken en ny dimensjon og skapte en egen 
sjanger - nemlig jazzjoik. I år feirer de 20-årsjubileum, og vi inviterer til 
jubileumskonsert på Sinus.

Benny Borg: Da og nå                     LILLE SAL

Benny Borg har gjort stor suksess i Norge det siste året etter sin deltagelse i 
TV2’s «Hver Gang Vi Møtes». Gjennom denne konsertforestillingen opplever 
vi Benny som visesanger, gjøgler, showman og imitator. Med andre ord: som 
den allsidige og fleksible kunstneren han er.

Maria Haukaas Mittet: Jåla fra Lakselvnes  STORE SAL

Maria Haukaas Mittet har gledet det norske folk fra utallige TV-sendinger 
og forestillinger gjennom de siste 25 årene. Sangen har levd med Maria 
gjennom giftermål og barnefødsler, gjennom oppturer og nedturer – denne 
kvelden får vi høre kjente og kjære låter fra Stjernekamp-vinneren.

LØRDAG 
4. NOV
16.00

MANDAG
6. NOV
19.00

ONSDAG
8. NOV
21.00

TORSDAG
9. NOV
20.00

TORSDAG
9. NOV
21.00

FREDAG
10. NOV
19.00

http://stormen.no/konserthuset/program/trekorpskonserten-article3386-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/riksteatret-kan-nokon-gripe-inn-article2781-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/susanne-lundeng-med-bodo-rhythm-group-article3409-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/transjoik-article3391-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/benny-borg-da-og-na-article3301-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/maria-haukaas-mittet-jala-fra-lakselvnes-article3334-459.html


deLillos                                 SINUS                          
deLillos har i over 30 år vært et av landets viktigste pop-/rockeband, og de 
har jevnlig levert kvalitet både tekstlig og musikalsk. Dette blir en kveld med 
topp stemning og høy allsangfaktor!

The Johnny Cash Roadshow                       STORE SAL

The Johnny Cash Roadshow er velsignet av Cash-familien selv, og i det 
kritikerroste showet tas publikum med på en sjarmerende og nostalgisk 
tidsreise fra 1950-tallet og helt frem til 2002.

DNO&B: På tå hev                   LILLE SAL

Den Norske Opera og Ballett inviterer til gratisforestilling – framført av unge, 
lovende talenter fra nord! Et must for alle som liker ballett. Billetter hentes i 
billett- og informasjonsskranken. Begrenset med plasser.

Ad Lib Jazzklubb:             SINUS
Joshua Redman og Ola Kvernberg
Verdens ledende saksofonist i møte med vår egen Ola Kvernberg! De to 
spilte første gang sammen under Moldejazz i 2016.  Konserten ble en 
innertier, og det er derfor en stor glede for oss å presentere en ønskereprise 
på denne uimotståelige duoen.

Ad Lib Jazzklubb: Moenje                          SINUS

Moenje betyr klarvær. Frontkvinnene i dette bandet, Marja Mortensson og 
Hilde Fjerdingøy, har sin bakgrunn fra sør- og umesamisk joiketradisjon 
og tradisjonsmusikken på Helgeland i Nordland. De kan by på artige og 
spennende melodier denne kvelden.

Ina Wroldsen                     STORE SAL

Artisten og låtskriveren bak noen av Britney Spears, Shakira, One Direction 
og Leona Lewis’ største hits gjør sitt inntog! Wroldsen har vokalen i Calvin 
Harris’ «How Deep Is Your Love» og har bemerket seg som dommer i norske 
Idol i 2016. I høst er hun klar for å turnere selv, med sitt nye supershow!

LØRDAG 
11. NOV
22.00

LØRDAG
11. NOV
19.00

SØNDAG
12. NOV
16.00

SØNDAG
12. NOV
20.00

TIRSDAG
14. NOV
20.00

ONSDAG
15. NOV
20.00

http://stormen.no/konserthuset/program/delillos-article3419-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/the-johnny-cash-roadshow-article3380-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/ad-lib-joshua-redman-og-ola-kvernberg-article3364-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/moenje-article3397-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/ina-wroldsen-article3421-459.html


NOSO: Solsanger                      LILLE SAL

En hyllest til solen og stjernene, mens vi er på vei inn i mørketiden. En 
klassisk konsert i moderne klangbilde, bygget rundt Canti del Sole (Solsang) 
av Bernard Rands.

Putti Plutti Pott                    STORE SAL

Vi tør nesten påstå at det ikke blir jul uten Putti Plutti Pott. Alles favorittnisse 
er tilbake på scenen i år også – sammen med onkel Per, Petter, Caroline – 
og ikke minst Julenissens trylleskjegg. Juleeventyret venter på deg!

TORSDAG
16. NOV
19.00

TORSDAG
23. NOV
19.00

LØRDAG
18. NOV
12.00 
15.00
18.00

Stormen kvartettserie:               STORE SAL
Roland Pöntinen med strykere fra NOSO
Pianisten Roland Pöntinen er Stormen-profil i 2017, og i denne 
kammerkonserten kan du oppleve ham i mesterlig samspill med strykere 
fra Nordnorsk Opera og Symfoniorkester (NOSO). På programmet står 
pianokvintetter av Gabriel Fauré og Johannes Brahms.

TORSDAG
16. NOV

Stormen Kvartettserie:
Roland Pöntinen med strykekvartett fra NOSO

http://stormen.no/konserthuset/program/noso-solsanger-article3316-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/putti-plutti-pott-article3404-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/stormen-kvartettserie-roland-pontinen-med-strykekvartett-fra-noso-article3318-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/stormen-kvartettserie-roland-pontinen-med-strykekvartett-fra-noso-article3318-459.html


Ad Lib Jazzklubb: Karl Seglem Acoustic Quartet        SINUS

Seglem har utviklet et sterkt personlig uttrykk der saksofon, 
jazzimprovisasjon og norsk folkemusikk møtes. Den må ha et hjerte av 
gråskifer, den som ikke lar seg bevege av denne musikken. 

Hannes Julestjerner                    STORE SAL

Hanne Krogh slår virkelig på stortromma når hun kommer med gjestesolister 
i verdensklasse. Amerikanske Tata Vega er anerkjent som en av de største 
amerikanske soul- og gospelsangere av vår tid og har sunget med blant 
andre Michael Jackson og Stevie Wonder. Thomas Ruud von Bülow er 
blant tidenes beste norske tenorer. Kombinert med Hanne Kroghs kloke og 
humoristiske formidling av julens budskap, blir dette en konsertopplevelse 
for minnebøkene!

Ad Lib Jazzklubb: Jåzzongan presenterer          SINUS
Jazzetass, jazzemass og jazzelass
En friformkonsert! Ta med en voksen eller to. De kommer til å glede seg 
som en unge, og nyte den vakre musikken. Passer best for barn fra 5 år og 
oppover (til 99).

Riksteatret: Albert og Anna                 STORE SAL

Albert ser sin kjære Anna forsvinne, litt etter litt. Frode Grytten er en 
av våre mest folkekjære forfattere, og med dette stykket har han laget 
en sørgmodig, men varm og vakker hyllest til livslang kjærlighet. Et 
mesterverk fremføres av Kari Simonsen, Stine Robin, Sverre Bentzen, 
Kristoffer Sagmo Aalberg og Espen Leite. Regi av Hildegun Riise.

FREDAG
24. NOV
19.00

FREDAG
24. NOV
21.00

SØNDAG
26. NOV
18.30

LØRDAG
25. NOV
13.00

Sissels Jul                         STORE SAL                          
Sissel Kyrkjebø er synonymt med den genuine julestemningen. I år kommer 
hun med musikere i verdensklasse, og har også med seg tre London-korister 
som har jobbet med alt fra Tina Turner, Donna Summer og Annie Lennox, til 
Rod Stewart og James Brown.

Halvdan Sivertsen – Ennu ikke landa             STORE SAL

«Ennu ikke landa» er en livsglad erklæring fra en moden mann som har mye 
på hjertet. Konserten gjenspeiler hans nyeste plate, men vi får også gjenhør 
med kjente og kjære hits og klassikere. Med strenglek og vokalharmonier, 
toppet med en solid dose nordnorsk humor, tyder alt på at dette blir en 
strålende kveld!

TIRSDAG 
28. NOV
18.00

ONS/TORS
29./30. NOV
19.00
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http://stormen.no/konserthuset/program/karl-seglem-acoustic-quartet-article3398-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/hannes-julestjerner-thomas-ruud-hanne-krogh-og-tata-vega-article3422-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/jazzongan-presenterer-jazzetass-jazzemass-jazzelass-article3399-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/riksteatret-albert-anna-article3088-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/sissels-jul-article3273-459.html
http://stormen.no/konserthuset/program/halvdan-sivertsen-ennu-ikke-landa-article3358-459.html


Konserthusets sponsorer:

FREDAG
24. NOV

Riksteatret:
Albert og Anna

http://stormen.no/konserthuset/program/riksteatret-albert-anna-article3088-459.html
http://coopnordland.no/?ac_id=1&ac_parent=1
http://hundholmenbyutvikling.no/byutvikling/
https://www.an.no/
http://www.signal.no/
https://bblnett.no/
http://www.bodoenergi.no/
http://dx.no/
https://www.dips.no/
http://pizzabakeren.no/
http://riksteatret.no/


Hekla Stålstrenga: Julefolk             STORE SAL

Hekla Stålstrenga inviterer til julekonsert av det lune slaget. Bandet har siden 
starten blandet folkemusikk med populærmusikk, og nå tar de julemusikken 
inn i sin verden.

Kurt Nilsen                    STORE SAL

Den folkekjære artisten bringer med seg et knippe av Norges beste 
musikere, og med utgangspunkt i platen «Have Yourself A Merry Little 
Christmas» sørger de for at julestemningen er garantert.

Sangkoret Mix: Jubileumsmix               LILLE SAL

Sangkoret Mix feirer 30-års jubileum. Sammen med flinke musikere og 
solister byr de på friske låter, men også noen overraskelser for publikum.

Vokalensemblet Ajve:        LILLE SAL
Julemusikk for store og små ører
Vokalensemblet Ajve og Belinda Baluba skaper julestemning i en travel 
desember-hverdag i Julemusikk for små og store ører. Med både høytidelige 
og uhøytidelige julesanger i kordrakt, og en kreativ klovn blir konserten en 
hyggelig stund for både store, mellomstore og små.

Fette arti! – Et slags juleshow                 STORE SAL

I år gjentar vi suksessen og sier som komikerne i fjor: «Du skal flire så du 
kommer til å svime av og se juletræpynt førr flerfoldige tusen!». Bård Tufte 
Johansen, Cecilie Steinmann Neess, Christoffer Schjelderup og Øyvind 
Loven inviterer til stand-up av høyeste kaliber denne desemberkvelden.

FREDAG
1. DES
20.00

LØRDAG
2. DES
19.00

SØNDAG
3. DES
13.00

LØRDAG
2. DES
18.30

MANDAG
4. DES
18.30
21.00

TORSDAG
14. DES

Jan Gunnar Hoff: 
STILLE LYS

http://stormen.no/konserthuset/program/jan-gunnar-hoff-stille-lys-article3360-459.html


Kulturskolens julematiné             STORE SAL

Kulturskolens elever viser fram sine kunster! Støtt det lokale kulturlivet mens 
du oppdager nye talenter og lytter til fin musikk.

Ad Lib Jazzklubb: Bodø Big Band                SINUS

Bodø Big Bands førjulskonsert på Sinus er en tradisjon som strekker seg 
flere tiår tilbake. Og som for storbandets mange fans er et «must» å få med 
seg før julen ringes inn. Bodø Big Bands faste poster denne tradisjonsrike 
kvelden er en miks av funky og swingende storbandstoff, noen låter med 
juledryss på seg er også alltid med, samt flotte solister fra både nær og 
fjern.

Hålogaland Teater/NOSO:    STORE SAL
The Sound of Music
Fjellsidene skal fylles med lyden av musikk. Edelweissene skal blomstre og 
skinne om kapp med solen. Hålogaland Teater og NOSO går sammen om et 
storartet scenisk verk i regi av Ivar Tindberg.

Jan Gunnar Hoff: STILLE LYS                 STORE SAL

Vår egen stjernepianist Jan Gunnar Hoff inviterer til en kavalkade av de 
fineste nordnorske julesangene, samt våre mest kjære juleklassikere. Dette 
blir et kjærkomment øyeblikk der du kan tillate å senke pulsen og slippe til 
julestemningen. 

Radioresepsjonens               STORE SAL
postkasse postkasse postkasse        
Radioresepsjonistene elsker Bodø! I år inntar de for første gang byens 
storstue, med et ganske så eksklusivt postkasse-show. Den feite (Steinar 
Sagen), den lange (Tore Sagen) og den gamle (Bjarte Tjøstheim) har gått fra 
ukjent radio-trio til tre av Norges største humorstjerner.

Bigbang                     SINUS

Med Norges beste gitarist i Øystein Greni, og den tighteste rytmeseksjonen 
på denne siden av Atlanteren i trommis Olaf Olsen og bassist Nikolai 
Hængsle Eilertsen, har Bigbang siden starten i 1992 vært et av Norges aller 
fremste liveband.

SØNDAG
10. DES
13.00
15.00

MA/TI/ONS
11./12./13. 
DES
19.00
18.00

TORSDAG
14. DES
19.00

LØRDAG
16. DES
21.00

TORSDAG
7. DES
20.00

FREDAG
8. DES
22.00

MGPjr juleturné 2017               STORE SAL     
En konsert med de kjente julesangene, kombinert med finalistene sine egne 
sanger fra MGPjr, toppet med de forskjellige fellessangene vi kjenner fra 
TV-finalene.

SØNDAG
17. DES
14.00



NOSO: Førjulsballett – Askepott             STORE SAL

La julefreden senke seg med den klassiske historien om Askepott. Det 
blir eventyrlig musikk, piruetter og kjærlighet ved første blikk når Pias 
Ballettstudio og NOSO gir oss Prokofjevs vakre ballett.

TORS/FRE
21./22. DES
18.00

MinTrio                    SINUS

2. juledag inviterer MinTrio til årets siste sprell i Bodø. De har solgt ut Sinus 
to ganger før og er ikke redd for at det skal skje igjen! Håvard har endelig 
fått mikrofon, Aleksander har lovet å slanke seg for stagediving og Vegard 
deler villig ut fra julestrømpen sin til alle. Bunndraget med Christian, Tage og 
Olav er selvfølgelig med (de er ekte musikere). 

Ad Lib Jazzklubb: Julejam                      SINUS

Ta med hornet og gjør julejammen til en uforglemmelig festaften! Ad Lib 
avslutter året med sin tradisjonsrike julejam. Husbandet består av noen 
av Bodøs flotteste jazzmusikere – vi regner med å kunne tilby mange 
overraskelser i løpet av kvelden med topp musikalske innslag fra alle som 
ønsker å bidra.

Bodø Bluesklubb: Kid Andersen Trio                      SINUS

Kid, eller Christoffer Andersen som han egentlig heter, forlot Muddy Waters’ 
husband i Oslo i 2001 for å prøve lykken i USA, og det overgikk alle 
forventninger. På denne konserten kan vi love fullt trøkk med et stort spenn 
av blues og relatert musikk. 

Bodø Harmonimusikk: Nyttårskonsert               STORE SAL

Tradisjonen tro starter Harmonien det nye kulturåret med nyttårskonserten. 
Det blir et variert program med mange kjente toner fra korpset og gjestene, 
akkompagnert av flott dans av dyktige danseelever. Korpset feiret 125 år i 
oktober 2017 – mon tro hvor mange år nyttårskonserten er?

NOSO: Operagalla                  STORE SAL

For femte år på rad begynner NOSO det nye året med en storslagen 
operagalla. Som i 2017 ledes orkesteret av den tyske dirigenten Henrik 
Schaefer, mens NOSOs nye operasjef, Espen Langvik, loser publikum 
gjennom vakre høydepunkter fra operalitteraturen.

TIRSDAG
26. DES
22.00

ONSDAG
27. DES
21.00

FREDAG
29. DES
22.00

MANDAG
1. JAN
18.00

FREDAG
5. JAN
18.00





Vi tilbyr flere ulike måter å bestille, betale og 
hente ut dine konsertbilletter på.
 
Billett- og informasjonsskranke
Billettskranken ligger på gateplan. Her 
betaler du med kort, kontanter eller 
gavekort.

Telefon: 75 54 90 10
E-post: billettsalg@stormen.no
Besøksadresse: Storgata 1B, Bodø sentrum
 
Åpningstider:
man-fre 09.00-16.00
lørdag 12.00-15.00
søndag stengt
 
Husk at vi alltid holder åpent 1 time før alle 
arrangement!
 
Nettsiden - stormen.no
Du kan kjøpe billetter hjemmefra med ditt 
bankkort. Billetten kan skrives ut på din 
hjemmeskriver. Billetten vil også vises i din 
eBillett mobil-app hvis du har registrert deg 
der.

eBillett på mobil
Den papirløse billetten er her! eBillett er en 
mobil-app som du kan laste ned til telefonen 
din. Mobilen brukes så som papirløs billett. 
QR-kode scannes rett fra skjermen ved 
inngang til arrangement.

Betal med Vipps!
Nå kan du betale med Vipps ved kjøp på 
nettside eller eBillett.
Bekreft betalingen i Vipps-appen, og når 
kjøpet er gjennomført sendes billettene på 
e-post og blir tilgjengelig i eBillett-appen. 
Kvitteringen i Vipps er ikke gyldig som billett, 
så billett må fortsatt forevises.

Gavekort
Opplevelser er fantastiske gaver! Gavekort 
får du kjøpt både på nett og i vår billett- og 
informasjonsskranke i 1. etg. i konserthuset. 
De kan brukes til arrangementer Stormen 
selger billetter til, og kan benyttes på nett.

NB! Bedrifter som ønsker gavekort i antall 
over 5, bør forhåndsbestille via 
billettsalg@stormen.no.

Praktiske opplysninger

http://stormen.no/konserthuset/billettinformasjon/


Nyhetsbrev
Om du vil være den den første til å vite om 
våre arrangementer og billettslipp, samt 
motta tilbud om forhåndskjøp av billetter, 
skal du melde deg på Stormen Konserthus 
sitt nyhetsbrev. Meld deg på ved å gå inn 
på stormen.no/konserthuset, og finn fanen 
Nyhetsbrev øverst til venstre på siden.
 
Månedsprogram
Hver måned gir vi ut et månedsprogram 
i papirformat som er enkelt å ta 
med seg. Det kan fås i billett- og 
informasjonsskranken, samt på byens 
hoteller.

Garderobe
Garderobe til Store sal, Lille sal og 
Kammersalen finner du i 1. etg.
Garderobe til Sinus ligger i underetasje 
ved inngang til salen. Våre garderober er 
ubetjente og benyttes på eget ansvar. 

Barer/pauseservering
Våre barer åpner 1 time før arrangementet 
starter. Vi har barer i tilknytning til alle saler 
og nivåer. Benytt gjerne muligheten til å 
forhåndskjøpe drikke til pausen i en av våre 
barer.

 

Tilgjengelighet
Rullestolplasser til konserter må bestilles 
via vår billett- og informasjonsskranke 
på telefon 75 54 90 10. Samtlige etasjer 
har heistilgang. For deg med nedsatt 
hørsel finnes det teleslynge du kan låne i 
billettskranken.
 
Ledsagerordningen
Ledsagerbillett på konserter kan fås ved 
framvisning av ledsagerbevis i billett- og 
informasjonsskranken. Vi gjør oppmerksom 
på at ledsagerordningen ikke gjelder alle 
arrangement. Ledsagerbevis må også 
medbringes på arrangementet.

Vergeordning
Ved enkelte konserter med 18 års 
aldersgrense, kan ungdommer fra fylte 15 år 
få adgang i følge med verge. Informasjon om 
hvilke arrangementer dette gjelder og krav til 
verge finner du på vår hjemmeside.

Barnebilletter: 0-15 år
Kulturkort: 13-19 år (ungkultur.no)
Student: Høyskole/Universitet/VGS
Moderasjon: Pensjonist/Ufør

NB! Kjøpte billetter refunderes ikke.



Stormen kvartettserie

Lunsjkonserter 2017

Bodø Quartet Series ble startet i 2013. Serien heter nå Stormen 
Kvartettserie, og vi har i løpet av disse årene presentert noen av verdens 
fremste strykekvartetter – deriblant Danish String Quartet, Pavel Haas 
Quartet, Armida Quartet, Emerson Quartet og Artemis Quartet.

For kommende sesong kan vi presentere fire fantastiske strykekvartetter:

 19.10.2017    Engegårdkvartetten med Nils Anders Mortensen
 16.11.2017    Roland Pöntinen med NOSO strykekvartett
 01.03.2018   Oslo strykekvartett
 22.03.2018   Belcea String Quartet

Vi er stolte av å kunne presentere denne storsatsingen for publikum! 
Strykekvartetten har vært den viktigste kammermusikalske formen fra 
wienerklassisismen til i dag, og flere store komponister har komponert sine 
beste verk for dette formatet.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester er verdens nordligste profesjonelle 
orkester, og har kontorer blant annet i Stormen konserthus. Halvparten av 
konsertene har fri entré – nemlig fredagens faste formiddagsinnslag med 
lunsjkonsert i foajeen i 2. etasje. Her kan du kjøpe mat og drikke, eller du 
kan ta med deg egen matpakke. 

Programmet varierer fra uke til uke – kanskje er det en spennende 
strykekvintett, klassiske verk framført av unge lovende musikere, eller til 
og med et lokalt talent med egenskrevet musikk? En vakker musikalsk 
opplevelse venter hver fredag kl. 12.00 – dørene åpner kl. 11.00!

Velkommen!

http://noso.no/
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