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«På en grønnmalt benk i haven»
Fredag 25. januar kl. 11:00 - Re Helsehus (Fri entré)
Kom og se en musikalsk teaterforestilling med et humoristisk skråblikk på
hverdagslivet. Det blir velkjente slagere og gamle viser, flotte kostymer og
humoristiske skildringer levert av Underholdningsvogna. Velkommen!

Middelalderbandet Ramashang
Fredag 8. februar kl. 12:00 - Re Middelalderdager

Ramashang tar turen fra Danmark til Re Middelalderdager, og videre over
jordene og inn i korridorene i Re helsehus for å lage liv og røre og
middelalderstemning.

Sven Nordin - Bestefar
Fredag 15. mars - Drammen Teater

Meld deg på vårens morsomste teatertur. Minibuss fra Revetal skysstasjon
og Våle samfunnshus tur/retur. Egenandel kr. 650,Påmelding tlf. 33060000 innen15.02. NB! Kun 15 plasser!

«Kom mai, du skjønne milde»
Fredag 5. april kl 12:00 - Re Helsehus (Fri entré)
Finnes det noe vakrere enn tepper av hvitveis, blåveispiker og sangfugler
som vender hjem etter vinteren? Gro A. Hansen og Mathilde Espeseth (mor
og datter) synger våren inn på Re helsehus. På avdelingene fra kl.11:00.
Seniorsenteret kl.12:00. Velkommen!

«Spor av dråper, og røde nebb»
Fredag 24. mai kl 14:00 - Re Helsehus

Sarah Camille forteller oss historien om en liten kolibri som prøver å slukke
en hel skogbrann med små dråper vann den bærer i sitt nebb. Denne lille
historien er starten på en hel forestilling. Musikken du får høre i denne
konserten er en blanding av musikksjangre som jazz, brasiliansk, urban,
afro-karibisk og folkemusikk. Velkommen!

Sommerfest i seniorsenteret
Fredag 21. juni kl 17:30-19:00 - Re Helsehus (Fri entré)
Stokke Da Capo ensemble spiller opp med en en god blanding av gamle,
svingende schlagere og smektende rytmer, som fremføres av 3 sangere og
fullt orkester. Musikalsk leder er Willy Andreassen. Velkommen!

