KLASSISK KAMMER

Klassisk Kammer byr på Romantiske Suvenirer og fengende Klezmer- rytmer i
årets VK-konsert.
Både hender og føtter blir brukt i Santi Carcasonas morsomme og krevende
"Clapping music". Vi får innsikt i uglen "Serene" sin verden med en enslig fløyte og
et elektronisk bakteppe.
Vi gleder oss til en romantisk Vals og en uendelig vakker Pastorale. Polyrytmiske
mønster blir spilt i den indisk inspirerte "Raga Das" av Derek Charke.
Nytt og gammelt møtes i denne konserten. Kom og hør!

Aulaen
Mandag 07.02 kl 1215 Skoleforestilling
Mandag 07.02 kl 1900

DRAMA VG 3

Det aller beste og det aller verste som kan skje
med Lukas skjer på Halloweenfesten til Lena.
Lukas husker ingenting, men det forandrer seg
når etterforsker Charity Case tar han med ut av
Limbo og tilbake til festen for å løse en mord-sak.
Jegertimen er et surrealistisk og humoristisk
teaterstykke om identitet, seksualitet og
selvmord.
Konsertsalen
Mandag 07.02 kl 1800
Tirsdag 08.02 kl 1215 Skoleforestilling
Tirsdag 08.02 kl 1800

"INVISIBLE" (DANS VG1/VG2)

Velkommen til en eksplosjon av ulike dansestiler
når 1. og 2. klasse danselinjen inntar scenen. De
presenterer en forestilling med forskjellige
koreografier de har jobbet med dette skoleåret.

Konsertsalen
Torsdag 10.02 kl 1215 Skoleforestilling
Torsdag 10.02 kl 1700 og 1900

SKEISVANG RECORDS

Låtskrivere og produsenter møtes til en variert og original
konsert i konsertsalen på Skeisvang VGS. Her blir du
servert egenskrevet musikk, fremført av artistene selv,
backet av skolens sessionband. Felles for alle innslagene er
at musikken er egenkomponert og velprodusert.

Konsertsalen
Mandag 14.02 kl 1800
Tirsdag 15.02 kl 1215 Skoleforestilling
Tirsdag 15.02 kl 1800

INSTRUMENTAL

Instrumentalensemblet presenterer en
forrykende konsert full av vokal (ironisk nok),
vrengte gitarer, dirrende bass, syngende
keyboards, og eksplosive trommer! Be there
or be square!
Konsertsalen
Onsdag 16.02 kl 1800
Torsdag 17.02 kl 1215 Skoleforestilling
Torsdag 17.02 kl 1800

FUNK ENSEMBLET

Her er en gjeng som bare ikke klarer å la vær
å spille! På egen hånd har de skrudd sammen
et funkprogram som det ryker av. Kom dere
ut av godstolen unge og gamle, her blir det
party!
Konsertsalen
Torsdag 17.02 kl 2000

DRAMA VG 1

EVENTYRSKOGEN
Har du tenkt over hvor mange eventyrfigurer som egentlig bor i skogen?
Hva om de alle bor i DEN SAMME skogen? Hva om de for eksempel bor i
skogen VÅR, i Vangen? Og hva gjør de egentlig på i skogen når de ikke er
opptatt med å være i de vanlige eventyrene sine?
Bli med oss på tur og se selv. Et aktiviserende vandreteater som passer 1.3.klasse. Varighet 30min.
STED: VANGEN; startplass ved utescenen.
ANTALL: Max 2 klasser per forestilling.
NÅR: Lørdag 19.02 kl 1100 og kl 1300
Tirsdag 22.02. kl. 1100
Torsdag 24.02. kl. 1100

"WE NEED LOVE"
VOKAL

Vokalensemblet, Husbandet og A cappella-gruppen inviterer deg til en
forrykende konsert med stemmen i sentrum. Her får du høre dyktige
solister, flerstemt koring, band og en a cappella-gruppe.
Konsertsalen
Mandag 21.02 kl 1800
Tirsdag 22.02 kl 1215 Skoleforestilling
Tirsdag 22.02 kl 1800

STORBAND
JAZZMAFIAEN

BJ’s Big Band presenterer:
Jazzmafiaen
Få med deg groovende jazz og funkmusikk når storbandet
på Skeisvang har sin årlige konsert. 20 musikere og gode
sangere står klar til å gi deg en musikkopplevelse med et
allsidig storbandrepertoar presentert med masse energi.
Gled deg og skynd deg for å sikre deg billett.
Konsertsalen
Onsdag 23.02 kl 1800
Torsdag 24.02 kl 1215 Skoleforestilling
Torsdag 24.02 kl 1800

MUSIKALEN OLIVER TWIST

Vi skal tilbake til sent 1800-tall. Helt til London, der både
kjeltringer og snille folk lever side om side. En liten gutt
kommer til verden på et fattighus. Oliver Twist kaller de ham.
Kom å bli kjent med han og alle de andre i konsertsalen under
VK. Dette blir gøy!
Konsertsalen
Skoleforestillinger kl 1215
Tirsdag 05.04, Onsdag 06.04 og Torsdag 07.04
Kveldsforestillinger kl 1800
Mandag 04.04, Tirsdag 05.04, Onsdag 06.04 og Torsdag 07.04

DANS SKOLE TURNÉ MED
WORKSHOP

Danserne i 3. klasse kommer til dere og viser en
forestilling med ulike dansestiler etterfulgt av en
kort workshop for alle elever i 9. og 10. Klasse!
Dette har blitt en populær tradisjon i
ungdomsskolene på Haugalandet!
Forutsetter grønt nivå i ungdomsskolene.

Bestill billetter på
https://skeisvang.ticketco.events

