|

Torsdag 8. oktober 2015

Osloby

| 27

VILTFONDUE

på Frognerseteren

Taxi Teheran er en av filmene du ser på årets Film fra Sør.
FOTO: ARTHAUS

Danko Jones både ser og hører du på Rockefeller denne helgen.
FOTO: CALLE STOLTZ, ADRENALINE PR

Thorvald Steen er en av gjestene
på Oslo Internasjonale
poesifestival.

3. Fest for fantastisk
litteratur
Aniara er studentenes science
fiction-forening og inviterer
denne helgen til litteraturfestival hvor de hyller science fiction,
fantasy og alle dens gråsoner.
Du får treffe likesinnede, høre
spennende diskusjoner om litteraturen og filmene du liker
best. Du kan også spille av hjertets lyst. Det skjer mye i den norske sjangerleieren også. Fredag
kommer astrofysiker Jostein Riiser Kristiansen for å lansere sin
bok Det usynlige universet.
Hvor: Realfagsbiblioteket, Vilhelm
Bjerknes’ Hus, Blindern
Når: 9. og 10. oktober

4. Psyk musikkfest
Oslo Psych fest er klar for ny runde fra i kveld til og med lørdag.
I kveld er det lett oppvarming
med Camera og Motorsegler, så
bryter det løs med Michael Rother, Acid Mothers Temple, melting paraiso UFO med flere fredag og Wire, Clinic, Hills m.m.
lørdag.
Hvor: Revolver, Vulkan Arena og
Pokalen
Når: Torsdag-lørdag, dørene åpner
kl. 20

5. Vestkystrockens
statsmenn

8. Friske, italienskcanadiske fraspark

Crosby, Stills and Nash er en av
de første supergruppene, der
medlemmer fra suksessrike
band slo seg sammen til å bli
om mulig enda større. Denne
trioen har holdt på siden 70-tallet, og står bak en mengde låter
som har vært med på å definere
vestkystrocken.

Danko Jones er «mannen alle damene vil ha og alle gutta være
kompis med», ifølge ivrige fans.
Én ting er sikkert: Den canadiske power-trioen er sparker fra
seg med en miks av rå blues,
funky soul og knallhard rock.
Kveldens gjester, italienske Giuda, er også verd å få med seg.

Hvor: Spektrum
Når: Søndag kl. 19.30

Hvor: Rockefeller
Når: Fredag kl. 20

6. Film fra Sør

9. Soignerte herrer
bedriver
popheltprat

Stor filmfest i 10 dager hvor du
bør benytte anledningen til å
se noe annet enn de store kassasuksessene fra Hollywood.
Spennende filmer som vises er
blant annet Gullbjørnvinneren
fra Berlin, Taxi Teheran samt en
rekke andre prisbelønnede filmer.
Hvor: Victoria, Klingenberg, Cinemateket, Ringen
Når: 8.–18. oktober

7. Klassisk søndag
Pianotrioen Oslo3 spiller duo
og trio favoritter fra sitt kammerepertoar. Det blir en mangefasettert konsert med innslag
fra folkemusikken, wienerklassisismen, romantikken og det
20. århundre. Musikere: Emil
Huckle-Kleve – fiolin, Cathy Donnelly – cello og Bendik Finnerud
– piano
Hvor: Sentralen, Skippergata 22
Når: Kl. 18

Klar luft og fantastiske farger møter de
som tar turen ut i høstværet.
På Frognerseteren tar vi imot grupper og
vennelag etter turer i marka, eller etter
en lang dag på jobb.
Viltfondue er en sosial rett som egner
seg godt til uformelle sammenkomster.
Kjøkkenet lager til elg, reinsdyr og hjort,
som dere får tilberede i fonduegryten
med soppkraft. Fondue serveres med
hjemmelagede sauser og chutneys.
Serveres i Kafe Seterstua
fra 1. oktober til 15. november.

Fredag ville John Lennon fylt 75
år. Da passer det seg at Beatleskjennerne Friis og Bjelke setter
hverandre stevne og snakker
om John Lennons liv og musikk.
Bjelke og Friis er trolig mest
kjent fra Herreavdelingen, og
har utviklet en formidabel evne
til å grave frem den mest trivelige, unyttige kunnskap. Som de
trolig vil øse ut over popsladderhungrige tilhørere.
Hvor: Oslo Konserthus
Når: Lørdag kl. 18

10. Lykketreff
på loppis?
Det er fortsatt mulig å raide
byens allehånde loppiser på
jakt etter godbiter, både innen
bøker, klær, møbler og annet.
Hvem vet, kanskje du kan komplettere serviset du arvet etter
tante Agate?
Hvor: Tåsen, Asker, m.m.
Når: ca. 10–11-tiden til ca. kl. 16
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