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Sølvguttene feirer 75 år med konsert i Oslo Konserthus lørdag. FOTO: INGAR STORFJELL

25%

ute, så det er duket for dansefest.
Hvor: Cosmopolite og Belleville
Når: Lørdag kl. 20

8. Alf Prøysen
på scenen

Lizz Wright på Cosmopolite og Belleville. FOTO: TOR G STENERSEN

anekdoter og historier fortalt
av Ravi. Tidligere sølvgutt Terje
Stensvold og Carsten Stabell fra
Den Norske Opera er også med.
Ungdomsgruppen Voiceover viser hva som skjer med Sølvguttene når de går i stemmeskiftet.
Og de virkelig gamle gutta, herrestemmene, lar også høre fra
seg.
Hvor: Oslo Konserthus
Når: Lørdag kl. 17

4. Røm-røm-røm!
Har du hørt om The Escape Games? Spillene har mye til felles
med dataspill, men dette er i virkeligheten. Et team blir låst i et
rom og trenger å komme seg ut
på én time. For å lykkes må de
finne skjulte ledetråder, løse gåter og avdekke mysterier.
Hvor: Skippergt. 18
Når: Lørdag kl. 12

tisk sovesykdom. Sykepleieren
Jen oppdager både gudinner og
den åndelige verden da hun begynner å nøste opp i gåten.
Sjekk Osloby for flere tips til
filmer du bør få med deg!
Hvor: Victoria
Når: Lørdag kl. 16.00

6. Dostojevskij
for kidsa
Rodion Romanovitsj Raskolnikov har bestemt seg for å
myrde. Han er ganske sikker på
at han har rett til det. Romanen
Forbrytelse og straff av Dostojevskijs er blitt teater som passer for deg fra 13 år og oppover.
Stykket viser hvor galt det kan
gå når et ungt, presset menneske isolerer seg med ideene sine.
Hvor: Black Box Teater
Når: Fredag og lørdag kl. 18.00 og
søndag kl. 17.00

5. Benytt sjansen til
å se spennende film 7. Full rulle fra Mali
Film fra Sør går inn i sin siste helg, og du kan blant annet
få med deg den nye filmen til
Apichatpong Weerasethakul.
Den thailandske regissøren fikk
Gullpalmen i Cannes for Onkel
Boonmee som kan erindre sine
tidligere liv i 2010.
Hans nye film heter Cemetery
of Splendour og handler om soldater som blir offer for en mys-

Bassekou Kouyate fra Mali
spiller ngoni (vest-afrikansk
lutt), regnes som en mester på
instrumentet. Han ble kjent
gjennom bandet til Youssou
N’Dour og innspillinger med
Toumani Diabaté og Ali Farka
Touré.
Med seg har han Ngoni ba, og
BBC kåret albumet Segu Blue til
årets world music-plate i 2008.
Når det nye albumet Ba Power

Teater Grimsbroken har vært
på turné med Geitekillingen som
kunne telle til ti. Nå tar de turen
innom Oslo. Forestillingen beskrives som et musikalsk fortellerteater, og kommuniserer
direkte med publikum gjennom fysiske ablegøyer, verbale blomster og matematiske
krumspring. Passer for barn
mellom 3–6 år.
Hvor: Det Andre Teatret, Ivan
Bjørndalsgate 9
Når: Lørdag kl. 15.00

9. Lars gir alt
Bergensrapperen Lars Vaular
har gitt seg ut sitt største musikalske prosjekt så langt i karrièren, minialbumserien «666».
Så langt er de to første delene
sluppet: «666 ALT» ble beskrevet
som det mørkeste, hardeste og
mest sjangermessig rendyrkede
rapalbumet han noensinne har
laget, viste «666 GIR» oss den følsomme, fargerike popartisten.
Men det er på scenen Vaular er
i sitt ess, så dette kan bli riktig
spennende.
Hvor: Rockefeller
Når: Fredag kl. 20

10. Korfest
for sangglade
Lørdag går 2500 korsangere i
parade opp Karl Johan for så å
holde utendørskonsert på Universitetsplassen. The International Soul Children Festival er en
stor korbevegelse, og engasjerer i dag over 5000 barn og unge
landet over.
Årlig inviteres barn til korfest
i Oslo, og søndag inntar de selveste Oslo Spektrum.
Hvor: Universitetsplassen og Oslo
Spektrum
Når: Lørdag fra kl. 15.00 og søndag
kl. 16.00

PURASANA SUPER FOOD
VED KJØP FOR OVER

kr 500,FÅ EN BLENDER PÅ KJØPET!

Life Grønland

Tlf 41 48 01 23 www.life.no

Asian Kitchen
Babymagasinet
Bedi’s
Beirut Kebab
Bob’s Pub
Cleopatra
Deli de Luca
Evita Espressobar
Flirt Café & Lounge
Floriss
Forex Bank
Fretex

VÅRE BUTIKKER
Frukt og Grønt
Grønlands Torg Kjøtt
Karat Gull
Københavnerkafeen
Lailas Kiosk
Life
Lmc
Meny
Mix
Nille
Noe for enhver
Posten

Saab Tekstil
Shawarma House
Sheikhs Fashion
Shoe-X
Sir Price
Specsavers
Tippy
Venner
Vita
Vitusapoteket Hjorten

ÅPNINGSTIDER: 10-18 (10-16)
www.gronlandstorg.no

Følg oss på facebook

Velkommen til en hyggelig handel i et fargerikt senter!

