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– Det er et rikholdig program vi
kan tilby på kulturhuset denne
høsten.Vi er allerede godt i gang,
og til neste helg lanserer vi en ny
satsing vi ønsker å gjøre til en
fast tradisjon på huset, sier Ole
Ivar Teigen, som er produsent på
Kimen.

Blues og soul
Det hele starter fredag med det
de kaller Downtown Kimen. Her
blir Vektersalen omgjort til en
klubbscene med mange små-
bord i en stemningsfull sal. På
scenen er det Flatangers soul- og
blues dronning, Julie Dahle Aa-
gård som kommer med fullt
band.

– Dette kommer til å bli knall-
bra, og jeg oppfordrer blant an-
net musikkmiljøet i Stjørdal to å
kjenne sin besøkelsestid.
Kanskje er det mulig å få til et

bransjetreff i forkant av konser-
ten også, sier Teigen.

På lørdag formiddag blir det
klassisk musikk i samme sal. Ki-
men har et samarbeid med
Trondheim Kammermusikkfes-
tival, som arrangeres samme
helg.

– Vi er en satellitt til festivalen.
Det er ikke helt klart hvem som
kommer hit ennå, men vi vet at
festivalen byr på høy kvalitet.

Senere på lørdagen rigges det
opp til helgas tredje konsert. Da

er det folkemusikk som står på
programmet. Susanne Lundeng
Trio med forankring i nordnorsk
folkemusikk entrer scenen i Vek-
tersalen.

– Her er det duket for folkemu-
sikk av aller høyeste klasse. Også
her vil det være klubboppsett i
salen, med god mulighet for å
sitte ned med forfriskninger un-
der konserten. Samtidig på den
andre siden av veggen i storsa-
len, feirer Skatvalsrevyen 50 år
med to utsolgte forestillinger.

Med andre ord. Ei skikkelig kul-
turhelg med mye ulikt tilbud av
høy kvalitet, sier Teigen.

Tettpakket
Samtidig som at det snakkes og
skrives en del om kutt og nedsk-
jøringer i kultursektoren tilbyr
kulturhuset et mer variert og
tettpakket programenn aldri før.

– Programmet for høsten er
helt enormt. I tillegg til det som
allerede er nevnt er det tett i tett
med konserter, forestillinger,

foredrag og teater fremover mot
jul. Vi har satt opp programmet
ut fra denbemanningenvi har på
Kimen. I tillegg til å organisere
alt rundt et arrangement, trengs
det også folk til å gjennomføre
produksjonene. Nå er det akku-
rat lyst ut en ny stilling som pro-
dusent. Noe som lover godt for
driften videre i kulturhuset, sier
Ole Ivar Teigen.
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Nå lanserer de et nytt konsept:
– Det er dette et kulturhus skal være
Ole Ivar Teigen i Kimen
kulturhus presenterer ei
helg fullspekket av lokal,
regional og nasjonal kul-
tur i skjønn forening.

JulieDahleAagård spiller blues og soul påDowntownKimen til
helgen. Foto: Lillian Julsvik

Ole IvarTeigener stolt og
gladover at dekanpresen-
tere et bredt og rikholdig
program iKimenkulturhus
utoverhøstenog fremmot
jul. Foto: BjørnFuldseth

SusanneLundengTrio spiller i VektersalenpåKimen lørdag.

Nå lanserer de et nytt konsept: - Det er dette et kulturhus
skal være 


