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Lokale TV-stjerner med i adventsprogrammer

Skaper «Håp i ei gryte»
I morgen er det duket 
for TV2s storsatsing 
«Håp i ei gryte».

advents-tv
Anne Gro ChrisTensen
anne.gro.christensen@ringblad.no

916 52 042

Med i programmet, som 
ble spilt inn i Oslo 18. 
og 19. november, er et 

stort antall små og store sange-
re fra Kulturakademiet i Høne-
foss. Også blant publikum vil 
du kunne se lokale fjes og høre 
lokale stemmer.

Programmet er et samarbeid 
mellom TvInter (der Tonje 
Hallsteinsen jobber), Frelsesar-

meen og TV 2. Det blir totalt 
fire programmer hver søndag 
fram mot jul, med et «best of»-
program i beste sendetid på lil-
le julaften.

Programleder er Kathrine 

Moholdt, som har med seg en 
hemmelig makker. Sammen 
presenterer de en lang rekke 
spennende artister i det som 
skal være et allsangprogram.

Artistene som deltar er DDE, 

Wenche Myhre, Ravi, Lisa 
Stokke, Helene Bøksle, Alexan-
der Rybak, Marie Haukaas Mit-
tet, Kåre Conradi, Isac Elliot, 
Tone Damli, Herborg Kråkevik, 
Rein Alexander og flere andre.

Både sangere fra Art-kmpa-
niet, Mini og voksenkoret fra 
«Et juleønske» medvirker i pro-
grammet, og sangere fra «Beat» 
i Kulturakademiet er også med 
når adventssangene synges. 

adventssang: Minikompaniet sammen med Lisa stokke og Madeleine Ossum i  «Håp i ei gryte». alle fotos: kulturakademiet

ari behn: er også med i 
programmet.

adventssang: det blir fire 
programmer med allsang, kor og 
artister.

wenche myhre: sammen med lokale sangere. voksenkor: Koret fra «et juleønske» er med.

kuLTur
tips oss
e-post: kultur@ringblad.no

del og finn frem i kulturen  
Ringblad.no ønsker å samle kulturen  
i hele regionen. Gjør kulturkartet komplett  
ved å legge inn ditt arrangement i  
«det skjer»-kalenderen på ringblad.no.  
Her kan du også dele opplevelsene.  
del de gode opplevelsene  
Legg inn tekst, bilder og video fra arrangementer 
du har vært på ring-kultur.origo.no  
er du tidlig ute, kan saken din også  
komme på trykk i papiravisen.

ringblad.no/minkulturAnne Gro 
Christensen 
Kulturleder
916 52 042

Anette Marcelle 
hallquist  
Journalist
916 52 044

det blir advents-
tv med mange 
lokale ansikter 

og stemmer.


