
PROGRAM
november, desember

& januar

ko
n

serth
u

set

STORMEN STUDENT



ONSDAG 
07. NOV
19.00

LØRDAG
10. NOV
12.00/15.00/18.00

STORE SAL

STORE SAL

SINUS

STORE SAL

FREDAG 
09. NOV
22.00

TORSDAG 
08. NOV
19.00

Bjørn Eidsvåg

Putti Plutti PottDe Press + support: Veskehund

NOSO Symfoniorkester med
Pacho FloresMed 25 studioalbum og eget 

hyllestalbum har Eidsvåg en helt unik 
posisjon i norsk musikkliv. Med sin 
unike formidlingsevne og utstråling på 
scenen kan vi glede oss til en nydelig 
konsertopplevelse.

Tradisjon tro kan du bli med onkel 
Per, Petter, Caroline og nissen Putti 
Plutti Pott på et musikalsk juleeventyr 
for hele familien! Finner de skjegget i 
år også, mon tro?

Rockegruppa som ofte åpner med 
hammer, ambolt og vinkelsliper! De 
lover høy energi og et glimrende 
musikalsk nivå fra scenen. Med seg 
som support har de Bodøbandet 
Veskehund.

Et kjært gjensyn med den 
fantastiske trompetisten Pacho 
Flores og NOSO’s storslåtte 
orkester! Haydn og Tsjaikovsky på 
programmet.

student:
100,-



SINUS

LØRDAG
10. NOV
22.00

RSP & Thomax + support: Kantona

RSP og Thomax har eksplodert ut av dvalen i 2018, og er nå klare til å gjøre sine 
mest storslagne konserter så langt. Med tre singler denne våren, samt en mye 
omtalt musikkvideo, har de skapt store forventninger til debutalbumet i oktober. 
Endelig blir det konsert på Sinus!

Support: Kantona! Et sted mellom Kari Bremnes og The Weeknd finner vi duoen 
Kantona. Tunge 808-trommer, støyete gitarer og silkemyk crooning på Sørreisa-
dialekt er oppskrifta til bandet som består av Kristian Olstad (gitarer, elektronikk) 
og Frode Larsen (vokal, trommer).

student:
225,-



SØNDAG 
11. NOV
18.00/20.30

ONSDAG
16. NOV
22.00

SINUS

SINUS

LILLE SAL

STORE SAL

TORSDAG 
15. NOV
12.00/19.00

ONSDAG
14. NOV
20.00

Kari Bremnes

UNMASKEDPensjonistrevyen: God på bunnen

Bodø Rhythm Group med
Elin Rosseland (avlyst)Hele Nord-Norges Kari Bremnes 

trenger vel knapt noen introduksjon! 
Med seg har hun låter som «E du 
nord» og «Nytt imellom oss», samt 
sanger fra hennes nyeste album «Det 
vi har».

Det andre tributeband legger i 
show og sminke, legger Unmasked i 
musikken. Bandet spiller låter fra hele 
KISS katalogen, mange kjente som 
seg hør og bør, og mange mindre 
kjente.

Det er tid for et skråblikk på det 
som rører seg i Bodøsamfunnet – 
og pensjonistene er ikke redde for 
å komme med noen sleivspark der 
det seg hør og bør. De er jo gode 
på bunnen!

Melodiøse låter, rytmikk og vakker 
improvisasjon. BRG har invitert med 
seg Elin Rosseland med bassist 
Johannes Eick. De stiller med et 
knippe nyskrevne låter.

student:
100,-

gunstig!
250,-

AVLYST



SINUS

SINUS

LØRDAG
17. NOV
20.00

LØRDAG 
24. NOV
12.00/14.00

STORE SAL LILLE SAL

LILLE SALSTORE SAL

SØNDAG 
18. NOV
20.00

TORSDAG
22. NOV
19.00

Parken Live: Janove

Skjervøykongen

NyMusikk: Duo Hellqvist/Amaral

Smokie (utsolgt!)

I snart to tiår kjenner vi ham som 
energisk vokalist i sitt legendariske 
Kaizers Orchestra, som soloartist 
i front av sitt nye rockeband eller 
som komponisten bak teaterstykker, 
musikaler og film.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester 
inviterer til forestilling for 
hele familien! Skjervøykongen 
er musikkteater basert på 
det spennende sagnet om 
Skjervøykongen.

Musikalske drømmer blir til 
virkelighet når duoen utforsker det 
eksperimentelle spekteret i den 
klassiske fiolin og piano-duoen på 
årets nyMusikk-turné.

Det evig populære bandet som 
har superhiten «Living next door 
to Alice» (blant mange, mange 
godlåter) er klare for å levere et 
forrykende show! 

student:
100,-

gunstig!
100,-

AVLYST



FRE/LØR 
23./24. NOV
20.00

STORE SAL SINUS

LØRDAG 
24. NOV
21.00

Halvdan inntar Stormen Ad Lib Jazzklubb:
Jan Gunnar HoffHan omtales som visekjempen fra 

Nord, og det med god grunn. Vi har 
mistet telling på hvor mange utsolgte 
hus han kan skilte med i Bodø. I 
en god blanding av humor og alvor 
får vi et gjensyn med de kjente og 
kjære låtene vi har hørt i snart en 
mannsalder. For tradisjon tro, etter et 
travelt og suksessfylt år på veien, er 
det endelig tid for hjemmebane og 
Stormen.

Jan Gunnar Hoff fyller 60 år i år og 
Ad Lib arrangerer i den anledning 
en svært så eksklusiv konsert med 
Jan Gunnar og hans internasjonale 
jazztrio. Etter konserten vil det bli en 
litt mer uformell del hvor vi hyller Jan 
Gunnar, med musikalske innslag og 
litt løs snipp. Vi håper som mange 
som mulig ønsker å ta del i denne 
bursdagsfeiringen!

student:
200,-



SINUS

SØNDAG 
25. NOV
18.30

STORE SAL STORE SAL

ONSDAG 
28. NOV
19.00

Violet Road Swinging Christmas: Adam Douglas
og Hærens MusikkorpsDet er lett å la seg rive med; Saksofon, 

mandolin, korpsinstrumenter, korsang 
og et helvetes godt humør lar seg høre. 
Alt sammen i en herlig popmusikk-
blanding. Der disse gutta dukker opp 
blir det fest!

Adam Douglas la hele nasjonen for 
sine føtter da han vant stjernekamp. 
I adventstiden står han på scenen 
sammen med Hærens Musikkorps!

Vil du ha muligheten
til å sikre deg billetter før 

alle andre på arrangementer 
som kan bli utsolgte? 

Da kan du melde deg på 
konserthusets nyhetsbrev 
på stormen.no, og motta 

eksklusive tilbud og 
nyheter.

Forhåndskjøpe 
billetter til alle godbitene? 
Meld deg på vårt nyhetsbrev!

student:
385,-



TORSDAG 
29. NOV
19.00

LILLE SAL STORE SAL

LØRDAG 
30. NOV
18.30

Mahler & Schönberg Hanne Krogh og Johnny Logan:
A Magical ChristmasKonserten er i regi av Nordnorsk 

Opera og Symfoniorkester! Vi 
får storfint besøk av den franske 
dirigenten Pascal Rophé, som denne 
gangen leder NOSO Sinfonietta i 
to kjente verk av Gustav Mahler og 
Arnold Schoenberg. I Stormen er 
sopranen Vigdis Unsgård solist under 
Mahlers kjente 4.symfoni, i Klaus 
Simons versjon fra 2007.

Magiske øyeblikk venter når Hanne 
Krogh og Innstranden Sangforening 
inviterer til julekonsert! Årets 
gjesteartist er selveste Johnny 
Logan. Når stjernelaget også i 
år toppes med en av våre beste 
opera-tenorer gjennom tidene, 
Thomas Ruud, ligger alt til rette for 
en musikalsk opplevelse på aller 
høyeste nivå!

student:
100,-



LØRDAG
1. DES
19.00

MANDAG
3. DES
19.00

STORE SAL SINUS

STORE SALSTORE SAL

LØRDAG 
1. DES
21.30

SØNDAG
2. DES
17.00

Christine Koht: 
Bør jeg være bekymret?

Stormenprofil Eldbjørg Hemsing
og pianist Simon Trpceski

One More Hooray

Maj-Britt Andersen: Livet er ei vise

Har du noen gang vært stresset og 
urolig for noe som helst - da er dette 
showet noe for deg. Og har du ingen 
bekymringer, så kan du få noen av 
Christine Koht!

Eldbjørg Hemsing på 27 år er 
en stjernefiolinist av de sjeldne! 
Sammen med Trpceski på piano 
spiller hun sonater av Debussy, 
Brahms og Grieg. 

Sinus på 90-tallet: Svette 
rockekvelder, rå stemning. 
Medlemmene i Gråstein, 3rd Wheel 
og Fresh Fruit inviterer til One more 
hooray – i ekte Sinus-ånd! 

Vokste du opp på 80- og 90-tallet? 
Da har du garantert både hørt og 
sett Maj-Britt på Barne-TV! Nå 
kommer hun til Stormen med en 
julekonsert og en visekonsert – i en 
og samme pakke.

gunstig!
150,-

student:
155,-

gunstig!
200,-

student:
380,-



TIRSDAG
4. DES
19.00

SØNDAG
9. DES
13.00/15.00

STORE SAL STORE SAL

STORE SALSTORE SAL

TORSDAG
6. DES
18.30/21.00

LØRDAG
8. DES
19.00/21.30

Maria Mena: Home for Christmas

Kulturskolens julematiné

Kurt Nilsen

Ekstra ekstra: Erlend Osnes – Sjikane

En kveld med den varme lyden 
av vinter. Maria Mena fikk sitt 
gjennombrudd som 16-åring med 
«My Lullaby». Nå omtales hun som  
en av Nordens mest suksessrike 
artister.

En tradisjonsrik forestilling med 
et allsidig juleprogram av elevene 
på Bodø Kulturskole. Programmet 
spenner fra fullt symfoniorkester med 
kor og solister, til kammerinnslag 
med små grupper.

Kurt Nilsens julekonsert har blitt en 
tradisjon! Den folkekjære musikeren 
tar med seg noen av Norges beste 
musikere og vil skape en spesiell 
inngang til julehøytiden 
for publikum.

Vokste du opp på 80- og 90-tallet? 
Da har du garantert både hørt og 
sett Maj-Britt på Barne-TV! Nå 
kommer hun til Stormen med en 
julekonsert og en visekonsert – i en 
og samme pakke.

student:
100,-

student:
285,-



TOR/FRE
13./14. DES
18.00

SØNDAG
16. DES
19.00

STORE SAL SINUS

STORE SALSTORE SAL

FREDAG
14. DES
22.00

LØRDAG
15. DES
18.30/21.00

Førjulsballett: Nøtteknekkeren

Jan Gunnar Hoff – Stille lys
Med gjest: Terje Nilsen

Bigbang

No e DDE jul igjen

Desember er tiden for eventyrlige 
opplevelser. Årets tradisjonelle 
førjulsballett byr på en eventyrlig 
opplevelse fylt med vakker musikk og 
dans, en stor klype kjærlighet og en 
liten dose magi.

En kavalkade av de fineste 
nordnorske julesangene. Et 
kjærkomment øyeblikk der du kan 
tillate deg å senke pulsen og slippe til 
den deilige julestemningen. 

Sikre deg billett til julestemningen 
allerede nå, og gjør klar for et 
spillesugent Bigbang og klassikere 
som Girl in Oslo, To The Mountains 
og Wild Bird!

DDEs juletradisjon er like gammel 
som bandet selv. Opprinnelig var 
julekonserten turnéavslutning i 
1992, kombinert med eget julebord. 
Forestillinga er egnet for alle 
aldersgrupper.

student:
100,-



TORSDAG
20. DES
20.00

SØNDAG
27. DES
21.00

SINUS SINUS

SINUSSINUS

FREDAG
21. DES
21.30

LØRDAG
22. DES
21.00

Ad Lib Jazzklubb: England Brooks

Ad Lib Jazzklubb:
Julejam!

Parken Live: Joddski

Bodø Big Band med 
Odd René Andersen

Bodødama fra Los Angeles med 
den store stemmen gir ut juleplate! 
Det feires selvfølgelig med en 
releasekonsert med hennes eget 
band – England Brooks Orchestra.

Ta med hornet og gjør julejammen til 
en uforglemmelig festaften! I alle  år 
har julejammen samlet musikere og 
musikkglade publikummere. Her er 
alle velkomne!

Tungtvann-veteranen Joddski har 
ikke ligget på latisden siste året. 
Bokutgivelse og samarbeid med 
hiphop-legender er bare toppen av 
isfjellet. Dette blir rått!

En tradisjon på høyde med Grevinnen 
og hovmesteren på NRK. Bandet er i 
høgform og skal sende publikum inn 
i høytiden med funky soulmusikk og 
swingende bigbandjazz.

student:
200,-

student:
200,-student:

200,-



FREDAG
28. DES
22.00

SØNDAG
27. JAN
18.30

SINUS SINUS

STORE SALSTORE SAL

FREDAG
18. JAN
22.00

LØRDAG
19. JAN
19.00

MinTrio (UTSOLGT)

Dara Ó Briain

DATAROCK

Hælsikes kvinnfolk tar spranget!

Folk kalte det en tradisjon allerede 
andre året de hadde konsert i 
romjula. Nå begynner det å ligne 
på noe. MinTrio elsker Sinus-
publikummet. Dagene telles ned og 
årets kalender har 4 ekstra luker!

Irlands mest suksessfulle eksportvare 
ved siden av Guinness og whisky, 
nemlig komikeren og programlederen 
Dara O´Briain! Han har vært fast 
inventar på Live at the Apollo – nå 
skal han på turné!

Ellevilt og dansbart! Bandets låter 
har blitt brukt i reklamer for Apple, 
Coca-Cola og Google, i dataspill 
som FIFA-serien og «The Sims», 
samt i TV-programmer som «Jersey 
Shore» og «Chuck».

Tid for revy! Raljering med konflikter, 
selvinnsikt og stankesprang. Damene 
serverer sang, sketsj og monolog, og 
du skal ikkje se bort i fra ett og annet 
dansetrinn.

student:
250,-



LILLE SAL

LØRDAG
26. JAN
19.00

Stormen Kvartettserie: Juilliard String Quartet

Kvartetten har vunnet flere Grammy awards, og er selvfølgelig «in residence» på 
prestisjetunge The Juilliard School i USA. Her er de mentorer for unge, lovende 
musikere, samtidig som de gir ut album under plateselskapet Sony og turnerer 
med sitt prisvinnende ensemble.

På konsertene med Stormen Kvartettserie sitter du ved kafébord, tett på 
musikerne, mens du kan nyte forfriskninger fra baren. For de som er nysgjerrige 
på klassisk musikk, er det en fin måte å bli introdusert på! For de som har 
fartstid innen faget, er det bare å nyte en strykekvartett som leverer kvalitet til 
fingerspissene.

student:
150,-

Studentpris KUN KR 100,- 
på alle konserter med Arktisk Filharmoni

En kunstpause i studiene?

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste  
profesjonelle orkester, med hjemmebane i Bodø og Tromsø. 

Vi gjør alt fra symfonikonserter og fullscenisk opera til kammermusikk 
og cross-over med artister fra alle mulige sjangere.

www.arktiskfilharmoni.no



Studentpris KUN KR 100,- 
på alle konserter med Arktisk Filharmoni

En kunstpause i studiene?

Arktisk Filharmoni er verdens nordligste  
profesjonelle orkester, med hjemmebane i Bodø og Tromsø. 

Vi gjør alt fra symfonikonserter og fullscenisk opera til kammermusikk 
og cross-over med artister fra alle mulige sjangere.

www.arktiskfilharmoni.no



Praktiske opplysninger:

Åpningstider:

Man-Fre  09.00–16.00
Lørdag    12.00–15.00
Søndag   stengt

Konserthuset åpner alltid 1 time før 
arrangement, om ikke annet er oppgitt.

Billett- og informasjonsskranke:
Telefon: 75 54 90 10
billettsalg@stormen.no

Vi tar forbehold om at endringer i 
programmet kan forekomme. For 
bestilling av billetter og oppdatert 
program, se stormen.no.

Våre samarbeidspartnere:


