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Torsdag 16. april 2015

Kun 12950,Kun
12950,Inkl. mva. inntil 8 sikringer.
Inkl. jordfeilautomater,
oppmøte og arbeid. Kun 1000.ekstra pr ekstra kurs eks. mva

VÅRTILBUD MARKISER!!
%
-4 5 -5 0
teringen

Gjelder også:
* Dukskift
* Innv. og utv. persienner
* Motorisering av markiser
* Gratis/uforbindtlig befaring
utføres både dag og kveld!

Tilbudet gjelder kun i Oslo og
Akershus.

rabatt på mon
Ring: 800 89 003 (9-20)
NORGESMARKISER

AMICO A.S

salg@norgesmarkiser.no, Birkelundvn. 64, 1481 Hagan. Tlf. 67 06 22 10

Filmen Theeb åpner Arabiske filmdager på Kino Victoria FOTO: WWW.FILMFRASOR.NO

Hils på nyfødte lam og bli opplyst på arabiske filmdager.

Nordstrand
Billakkering AS
Ditt lokale verksted for lakkering...

10
ååOSLOBY

av bil, møbler og kjøkken og salg av lakkprodukter
Åpningstider: mandag-torsdag 07.00-16.00, fredag 07.00-15.00
Cecilie Thoresensvei 7, 1153 Oslo, Tlf. 22 76 99 60
post@nordstrandbillakkering.no − www.nordstrandbillakkering.no

ALLTID

LEDIG
OG LETT TILGJENGELIG

i Oslo S og Paléet P-hus

MAY SYNNØVE ROGNE
HILDE BJØRHOVDE
HARALD FOSSBERG

1. Til Arabia
Arabiske filmdager arrangeres
hele helgen, med spennende
film som tar opp aktuelle temaer fra regionen. Feelgood,
spenning, politiske dokumentarer, drama og historiske filmer står på programmet. Det
kommer også en rekke gjester
til festivalen, deriblant britiskjordanske Naji Abu Nowar, som
omtales som det nye stjerneskuddet på den arabiske filmhimmelen. Han er aktuell med
debutfilmen Theeb. Filmen åpner festivalen og vant beste regi
i Venezia i fjor.
Hvor: Kino Victoria
Når: Torsdag til søndag

Oransje parkering - litt mer ålreit
Tlf: 07275 • E-post: kundeservice@onepark.no

2. Ung virtuos
Fiolinisten Ludvig Gudim er

tips til
helgen

bare 16 år gammel, men allerede en merittert solist. Han
har vunnet en rekke priser for
sitt fiolinspill og ble i fjor første nordmann til å vinne pris
i den prestisjetunge Menuhin-konkurransen. Dette er
den største internasjonale
konkurranse for fiolinister
under 22 år. Søndag kan du
høre Barratt Due-eleven som
solist i Tsjajkovskijs fiolinkonsert med Universitetets symfoniorkester.
Hvor: Ridehuset, Akershus festning
Når: Søndag kl. 18

3. Grillfest og
putekrig
Where in Oslo er et online-samfunn myntet på mennesker fra
andre land som av en eller annen grunn har havnet i Oslo.
De gir hverandre tips, råd og
arrangerer en gang iblant treff.
Søndag inviterer de til putekrig og grilling i Frognerparken. Målet er å bli kjent med
nye mennesker og ikke minst

jage vinteren bort en gang for
alle. Ta med engangsgriller og
egen grillmat og ikke minst
myke puter! Mer info finner
du på www.whereinoslo.com
Hvor: Frognerparken
Når: Lørdag fra kl. 12.30

4. Folkerockjubileum
Folque feirer 40 år siden de ga
ut sin første plate. Konserten
de hadde på John Dee ble en
kjempesuksess og kravet kom
om ny konsert. Derfor inntar de
nå selveste Rockefeller. Bandet
bygget musikken sin på norsk
folkemusikk og rock, men hentet også inspirasjon fra ulike
land og musikkformer – alt fra
bluegrass til barokk.
Hvor: Rockefeller
Når: Lørdag kl. 20.00

5. Nyfødte lam på
Bogstad
Dyrekjære barn får se nyfødte
lam på Bogstad gård under
søndagens familiedag. I fjø-

