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Teisen/Bryn Pensjonistforening
har medlemsmøte på Solvang kl. 17.
Vel møtt. Husk pakke.
Kl. 17.00.

Filmklubb
Filmfremvisning: Jake Blauvelt’s
«Naturally»
Filmen som skal vises er snowboardproffen Jake Blauvelts toårsprosjekt
«Naturally», som tar for seg noen av
de mest spektakulære snowboardtriksene verden har sett, noen av verdens
vakreste fjellandskap og gir et unikt
innblikk i livet til en ekstremsportsutøver.
Kl. 17.00, Ringen, Ringnes Park, Sannergata 6D.

møtEr
Animert poesi: Hayao Miyazakis The Wind Rises.

Foto: ArthAus

Verden fra en
annen vinkel
May Synnøve Rogne

may.synnove.rogne@aftenposten.no

De fleste filmene vi ser er
produsert i Hollywood.
Nå er tiden kommet for å
utvide horisonten, og se
hva som skjer i resten av
verden.
Film fra Sør har i løpet av sine
23 år som filmfestival rukket
å bli Oslos største. Kun 5 % av
de 90 filmene som vises under festivalen, kommer opp
på vanlig kino senere. Du bør
med andre ord benytte muligheten til å se film som befinner seg litt utenfor radaren.
Mangfold, spenning, action,
politikk og drama. Filmene
som vises, spenner over alle
sjangre, og en rekke spennende gjester dukker opp for å
fortelle om sine filmer.
Årets åpningsfilm er Wakolda, en dramatisk historie fra
Argentina. Hva om reisefølget ditt viser seg å være en av
verdens mest forhatte menn,
Josef Mengele? Filmen beskrives som en psykologisk thriller om de mørke, irrganger i
menneskesinnet. Regissør Lu-

Film fra Sør

uu
Tid: 10. til 20. oktober
uu
Sted: Klingenberg, Cinemate-

ket, Ringen, Saga og Chateau
neuf
uu
Fullt program:
www.filmfrasor.no

cia Puenzo er en av festivalens
æresgjester.
Eget animasjonsprogram

Japansk animasjonskunst har
et meget høyt kunstnerisk
nivå. Den japanske populærkulturen har også en stor fanskare her i Vesten. Under programsporet Mangapolis får
du se en rekke filmer som viser bredden av det animé har
å by på.
Festivalens avslutningsfilm er den nyeste filmen til
Hayao Miyazaki, som regnes
som mesteren blant animéregissørene i Japan. The Wind Rises handler om en ung mann
som drømmer om å skape det
perfekte fly. Filmen tar for seg
en vanskelig del av Japans historie. Ellers blir det science
fiction i 009 Re: Cyborg, melodrama i Garden of Words og cyberthriller i Summer Wars.

Drømmer du om å studere i Brasil?
ANSA arrangerer informasjonsmøte om
studier i Brasil. Du vil få informasjon
om studiemuligheter, søknadsprosessen, finansiering, med mer. Det er
mange gode grunner til å velge Brasil
som studiested. Gratis – påmelding
påkrevd. Påmelding sendes til: jorge.
moreno@ansa.no
Kl. 17.00, ANSA, Storgata 19.

Waldemar Thranes gt. 1.
Kl. 19.00, Internasjonalen, Youngstorget 2.
Bob Dylan
Sangsmeden, lyrikeren, gitaristen,
keyboardisten, generasjonstemmen,
renessansemennesket Robert Allen
Zimmermann, aka Bob Dylan er
igjen klar for Oslo.
Kl. 19.30, Oslo Spektrum, Sonja
Henies plass 2.
Oslo-Filharmonien: Mahler, Brahms,
Ravel
Kent Nagano, dirigent og Rudolf
Buchbinder, piano. Gustav Mahler:
Adagio fra symfoni nr. 10. Johannes
Brahms: Klaverkonsert nr. 1, d-moll,
op. 15. Maurice Ravel: La valse.
Poème chorégraphique.
Kl. 19.30, Oslo Konserthus, Munkedamsveien 14.
Joe Bonamassa
Tross sin relativt unge alder, har
han allerede rukket å samarbeide
med ikoner som B.B. King, Paul Gilbert, Jon Lord, Glen Hughes, Jason
Bonham, Eric Clapton og ikke minst
Beth Hart. De to har blant annet gitt
ut albumet ”Don’t Explain” sammen,
og oppfølgerplaten slippes etter
planen i mai.
Kl. 20.00, Sentrum Scene, Arbeidersamfunnets plass 1.
Mindtech – slippkonsert
Mindtech har eksistert siden 2007,
men har først nå modnet ferdig det
som blir bandets debutskive, «Elements Of Warfare». Oppvarming:
Fatal Impact.
Kl. 20.00, John Dee, Torggata 16.
Kari Harneshaug
Kari Harneshaug er for mange allerede en kjent stemme etter at hun
i 2012 ga ut sitt debutalbum «Early
Morning Memories» til svært gode
kritikker.
Kl. 20.00, Last Train, Karl Johans
gate 45.

littEratur

Bokmøte: Kristian Klausen
Kristian Klausen er aktuell m/romanen
«Mitt liv var et hett bibliotek», der vi
følger bibliotekaren K og hans arbeid
v/Drammen folkebibliotek i perioden
1999–2006. Samtalen ledes av Thor
Arne Sæterholen.
Kl. 18.00, Deichmanske bibliotek – Hovedbiblioteket, Arne Garborgs plass 4.

musikk
VLN
Oslo- duoen «VLN» (uttales «villain»)
lager fengende og fengslende elektropop, med elementer fra de fleste
sjangre.
Kl. 19.00, Sound of Mu, Markveien 58.
Freddyfestivalen
Dobbeltkonsert med The Switch og
The Northern Belle. Freddy er en liten
veldedig organisasjon og jobber for et
bærekraftig forbruk og en mer rettferdig fordeling av ressurser. Vi samler
inn brukte T-skjorter, gir dem et nytt
trykk og selger dem. Pengene går til et
årlig valgt utviklingsprosjekt.

Afterparty: Adidas Snowboarding fest
Snowboardfilmen «Naturally» vises på
nytt, kl. 22. Bergensrapperne A-laget
går på scenen og holder konsert fra
kl. 23:00 for å dra i gang kvelden.
Gruppen bestående av Vågard, Store P,
Girson og Dj Borge. Dj Girson vil spille
plater ut i de sene timer.
Kl. 21.30, Fabrikken, Maridalsveien 13.

Quiz
Allmenquiz
Quizmaster Tom arr. allmenquiz hver
tor. fra kl. 19.
Kl. 19.00, Shamrock (Dælenenga),
Schleppegrells gt. 32.
Grünerløkkamesterskapet i quiz
arrangeres hver tor. 20 under slagordet: Åpent for alle, både allmenn og
pop, stemning på topp og fete premier.
Kl. 20.00, Café 33, Thorvald Meyers
Gate 33.

standup

Retro: Dj Nuhhh & Coltsfoot
Retrokveld, diskotoner fra Manhattans
glansdager på slutten av 70-tallet.
Kl. 22.00, Jaeger, Grensen 9.

Livets skole – historien om de afghanske kvinnene som risikerer alt for å
redde liv
Kristin Solberg og Afghanistankomitéen pres.r: Livets skole – historien om
de afghanske kvinnene som risikerer
alt for å redde liv.
Kl. 17.00, Tronsmo bokhandel, Kristian
Augusts gt. 19.

Norsk Americana Forum pres.: Bluegrassaften m/Ila Auto + Roarin’ Sandy
Spellemannpris-vinnere Ila Auto, landets mest hardtarbeidende bluegrassband de siste åtte årene.
Kl. 21.00, Buckley’s Pub (inng. Arbeidergt., mellom Stortinget og Bohemen),
Lille Grensen 7.

Dagfinn Lyngbø – Stereo
Hva har mopeder, kaffetraktere,
småbarn, hester, telefoner, dansker
og idolvinnere til felles? De avgir lyd.
Pipelyd, ulyd, gromlyd, dunkelyd,
skrapelyd, koselyd … Lyd, i begrepets
videste forstand, er altså nøkkelordet i
det nye showet til Dagfinn Lyngbø.
Kl. 19.00, Latter, Holmens gate 1.

klubb

Shut Up Girl
Hiphop, trap, bass. Shut Up Girl er to
Oslo-baserte DJ-er. De har markert
seg med sin basstunge stil og særegne
visuelle profil på interwebz. De driver
også musikkbloggen exposeexpress.
com.
Kl. 23.00, Blå, Brenneriveien 9.

Emilia Amper
Emilia Amper, kåret til verdens beste
nøkkelharpespiller i 2010, samt Årets
Folkemusiker i Sverige 2013, er aktuell
med det kritikerroste albumet “Trollfågeln”.
Kl. 20.30, Riksscenen – scene for nasjonal og internasjonal folkemusikk, joik
og folkedans, Schous Kulturbryggeri –
Trondheimsveien 2.

Quiz
med Eddie Thomas som quizmaster.
Kl. 20.00, Backyard, Turbinveien 26.

Kasper
Afrobeat, hiphop, soul and all you can
dream of …
Kl. 21.00, Smelteverket, Maridalsv. 17.

Rock Noir
er kveldens rock´n´roll/rockabilly/
rock-Dj.
Kl. 22.00, Ryes, Thorvald Meyers g. 59.

Torgeir Wergeland Sørbye
Torsdagsjazz med Torgeir Wergeland
Sørbye med Sveinung Hansli, gitar, Tine
Asmundsen, og Marie Hansli, vokal.
Kl. 20.30, Jeppe Stabekk, Gamle Ringeriksvei 5.

Carla Bley Trio (USA)
Triojazz av aller ypperste internasjonale klasse. Carla Bley og
el-bassist Steve Swallow har samarbeidet som duo i mange år, og når
de innimellom utvider formatet forkaster de gjerne den tradisjonelle
trommisen til fordel for saksofonist
Andy Shepard.
Kl. 20.00, Victoria – Nasjonal jazzscene, Karl Johans gate 35.
Mills Brothers Project
En kveld med vokal sang à la Mills
Brothers, en sanggruppe som oppsto i familien Mills’ Barbersalong i
1925 i Piqua, Ohio. Jan Inge Melsæter, vokal, trombone, Johan Bergli,
vokal, altsaksofon, sopransaksofon,
Ivar Andresen, vokal, gitar, banjo,
Ellen Brekken bass og Terje Engen,
trommer. Arr.: NOWJC.
Kl. 20.00, Herr Nilsen, CJ Hambros
plass.
Ida Maria + Support: Frk. Fryd
Ida Maria begynner virkelig å få litt
av en historie og merittliste. Nå er
hun straks klar med nytt materiale,
og sparker det hele i gang med en
miniturné. Oppvarming: Frk. Fryd.
Kl. 20.00, Parkteatret, Olaf Ryes
plass 11.
Strømløst: En akustisk aften med
Moddi – slippkonsert
Pål Moddi Knutsen fra Senja i Troms
debuterte m/albumet «Floriography» i 2010, fikk strålende kritikker
og ble nominert til to Spellemannspriser.
Kl. 20.00, Rockefeller, Torggata 16.
Streetswingers
Husbandet Streeswingers med torsdagsjazz på Waldemars. Bandleder
Erling Wicklund, flugabone lover
svingende musikk som får godfoten
til å gå, uten å blåse ørene ut på
folk. Bjørn Vidar Solli, gitar og Jens
Fossum, kontrabass.
Kl. 20.30, Waldemars Mat & Pub,

Stand up: Klubbkveld
Reis Deg Komikerklubb. Kveldens
komikere: Joachim Skage, Mads Hadler,
Geir Ottar Askvik, Jan-André Olsen og
Viggo Venn. Konferansier Jånni K.
Kl. 21.00, Josefine Vertshus,
Josefinegt. 16.
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Fredagskjeller’n – åpen dansekveld spesielt for unge og
studenter
Swingmusikk med flere Dj-er, og
noe salsa og annen dansemusikk.
Velkommen til studenter og
andre unge. Kom gjerne alene.
Arr. Kom og Dans.
Kl. 19.00, P-Hotels, Grensen 9.

møtEr
Åpent møte: Er det rom for romfolket?
Oslo Kristelige Studentforbund inviterer til åpent møte for å rette søkelyset
mot romfolkets situasjon i Oslo. Jahn
Otto Johansen (journalist), Marianne
Borgen (SV) og Sigmund Ruud (Kirkens
Bymisjon i Oslo) kommer for å svare på
spørsmålet: «Er det rom for romfolket?
Hva, hvordan og hvorfor».
Kl. 18.00, Norges Kristelige Studentforbund, Universitetsgata 20.
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