
21.februar – 14.mars
21. februar lysmarkering i Fåvang sentrum kl. 18.00. 
Ringebubarnehagene markerer Vinterfesten 2020 med en stille og 
stemningsfull lyktemarkering.   
Arr. Ringebubarnehagene

21. februar UV party på ungdomshuset kl. 18.00 - 22.00. 
UV-party med DJ Nesset. Det serveres snack. Arr. Ringebu ungdomshus.

21. februar, 22.februar og 23.februar  KvitfjOLs går stille i 
dørom? på Tromsvang, Fåvang kl. 19.0.0 
Ny revy med Ringebu Amatørteater. 
Inngang: Voksen kr 300, barn u/16 år kr 100 
Forhåndssalg av billetter Sport1 i Ringebu og Ysteriet kafe på Fåvang

22. februar Vinterfest i landsbyen Ringebu
Fakta på lørdag, Dinosaurer og livets historie på Ringebu bibliotek kl. 11.00 
Dinosaurtiden begynte for nesten en kvart milliard år siden, og hadde marine mon-
stre i havet, flygeøgler i lufta og dinosaurer på hele landjorda. Lene Liebe Delsett er 
fra Ringebu, er utdannet paleontolog, nå kommer hun til oss for å lære oss mere 
om dinosaurer og livets historie. Fakta på lørdag for alle kunnskapstørste barn 
mellom 6 og 12 år med foresatt. Gratis inngang.  Arr. Ringebu bibliotek   

Skirenn og snowboard i landsbyen Ringebu 
kl. 12.15  Skirenn med «kjente» skiløpere fra landsbyen sammen
  med Ringebu Fåvang Skiklubb i Jernbanegata. 
kl. 13.00 Afterski for barna på Hev. Salg av varm sjokolade med krem  
 og boller. 
kl. 14.00 -15.00 Snowboard og ski JAM i Kaupangerparken med Kvitfjell  
 brettklubb og Fron Trasher.
Kl. 16.00 Afterski på Værfast fra kl.16.00. 
Ta med snowboard, akebrett, langrennsski eller miniski og bli med på 
aktivitetene. Arr. Ringebu markedsforening i samarbeid med Ringebu Fåvang ski-
klubb og Kvitfjell brettklubb. 

Vinterfest med snøbar på Annis Spisested 
kl. 12.00 --17.00  Snøbar med DJ utenfor hos Annis. Det serveres varm og  
 kald drikke til hele familien, i tillegg til suppe og   
 lapskaus.  kom og varm deg ved bålpannene. 
Kl.13.00 Bygg den høyeste snømannen. 
 Barn opp til 12 år kan delta i konkurransen. 4 barn per lag. 
 Alle får premie.Gratis påmelding til spise@polesmakeri.no  
 innen 22. februar kl. 12.00. 

kl. 15.30 Snøballkast konkurranse. 
kl.23.00 - 02.00 Vinterfest inne på Annis Spisested med musikk av DJ Esset  
 Inngang kr. 100. 
 Evt. Bordbestilling for mat tidligere på kvelden til 
 spise@polesmakeri.no Arr. Annis Spisested.

26. februar åpen kveld på Makerspace Ringebu kl. 18.00-21.00. 
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta med 3D printing, elektro-
nikk, mekanikk, håndarbeid og mye mer, eller bare stikk innom for å ta en kopp 
kaffe og slå av en prat. Inngangen er gratis. Arr. Makerspace Ringebu

28. Februar Burgerfredag på Værfast, Ringebu kl. 18.00 - 20.00  
Værfastburger med kålsalat. Arr. Værfast.

28.februar Fåvangdansen på Tunet kro, Fåvang kl. 18.30 
Dansemusikk av Trekkspillkameratene,På sparket og Dølakvartetten. 
Dans, samtaler og hyggelig samvær. Gratis inngang. Loddsalg. 
Arr. Trekkspillkameratene.

29. februar kurs i linedance på Kaupanger, Ringebu. 
kl.11.00-16.00   
Innleid instruktør.  Deltakeravgift kr 150 voksen. Kr 100 u/18 år. 
Påmelding: slykkeliten@hotmail.com, tlf 411 48 360. Arr. Fåvang Linedance club.

29. februar grilling og afterski på Værfast, Ringebu 
Grilling kl. 12.00 - 15.00 Afterski kl. 15.00 - 20.00 Arr. Værfast.

1. mars Queenkonsert med Fåvang musikkforening på 
Tromsvang, Fåvang kl. 19.00. 
Konsert med sangsolist Frank Asle Mathisen, Kai Helge Stuen bass, Kenneth Aspe-
slåen gitar, og Gøsta Saastad keyboard. Vox Vaala blir med som kor. 
Inngang: Voksen kr 250, barn u/16 år kr 100. 
Forhåndssalg billetter på Cafè Vaala i Ringebu og Ysteriet Kafè på Fåvang. 
Ikke forhåndssolgte billetter kan kjøpes ved inngangen. 
Arr. Fåvang musikkforening.

2.mars låkåpilking på Losna, Sør-Fåvang kl. 19.00-21.00
Parkering ved Ringstadkiosken.  Vi fyrer opp bålpanna.
Arr Ringebu  & Fåvang Jeger og fiskeforening

4. mars Stemningsfull kveldsmesse og konsert med KVItre i 
Tromsafossen på Fåvang kl. 19.00. 
Kveldsmesse og konsert med trioen KVItre i Tromsafossen.  
Servering av suppe. Parkering i sentrum. Følg fakkelveien inn til fossen.
Gratis inngang. Arr. Fåvang Menighetsråd.

5. mars barneshow på Ringebu bibliotek kl. 10.30. 
Chriss Chrissells barneshow er tettpakket med tryll og tull, mystikk og magi, hvor 
barna er engasjerte fra begynnelse til slutt. Trylleduer og en ekte kanin inngår også i 
forestillingen. Forestillingen er for barn fra 3 år og oppover.
Gratis inngang. 
Arr. Ringebu bibliotek

5. mars Bygdekinoen i Kaupanger, Ringebu.
Kl. 18.00  barnefilm Dronningens Corgi  
kl. 20.00  Fjols til Fjells 
Arr. Bygdekinoen 

5. mars Bok og folk, Kunsten å finne ro på  Ringebu bibliotek kl. 19.00

Hvorfor føler mange av oss uro og stress? Hvorfor lar vi oss 

så lett forstyrre og avspore? Hva betyr det å føle indre ro, og 
hvor finner vi den? Legen Audun Myskja har gjennom flere 
tiår holdt kurs og retreater og hjulpet tusenvis av mennesker 
til å falle til ro og finne indre fred, både i konkrete situasjoner 
og i livet. Nå er han ute med boken «Kunsten å finne ro» 
hvor han deler sine erfaringer med oss, både fra eget liv og 
fra sitt lange virke som behandler.Gratis inngang.

Arr.: Norli Ringebu og Ringebu bibliotek.

7. og 8 mars World cup i Kvitfjell  
Lørdag 7. mars: Utfor herrer start kl. 11.00.      
Søndag 8. mars: Super-G herrer start kl. 10.30     
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 09.30 lørdag, kl. 09.00 søndag. 
Arr. Hafjell Kvitfjell Alpint AS.

8. mars konsert med Ringebu musikkforening med gjester på 
Ringebu ungdomsskole kl. 19.00 
Solister: Dmytro Kozar på fiolin, Marina Karpinets på obo samt egne solister i korpset.  
Servering av kaffe og kake, loddsalg. Gratis inngang Arr. Ringebu musikkforening. 

10. mars moter og musikk på Ringebu ungdomsskole kl. 19.00 
Hyggekveld med sang, musikk, dans og visning av vårmoter fra landsbybutikkene. 
Gratis inngang, salg av kaffe og kake. Loddsalg til inntekt for tiltak til barn og ungdom. 
Arr. Lions Club Ringebu-Fåvang. 

11. mars konsert med Fossajazz med sangsolist Johnny Lønning 
på Kaupanger, Ringebu kl.19.00 
Inngang voksen kr. 150, barn u/16 år gratis.Billetter selges i døra kontant eller vipps. 
Arr: Fossajazz 

13. og 14.mars Dramagruppa ved Ringebu kulturskole viser  
teaterstykket “Alice i Drømmeland” av Lewis Caroll på 
Tromsvang, Fåvang. 
 Fredag 13. mars Skoleforestillinger      
Lørdag 14. mars kl. 12.00: Åpen forestilling for alle.   
Regi: Kristin Anita Johnsen Lys/lyd: Underlig Sky AS. 
Inngang lørdag: Voksen kr 100, barn u/16 år kr 50. Arr. Ringebu kulturskole.

Utstillinger:  
14.02 - 8.03 Maleriutstilling av Torill Krekke på Hev  

22. 02 – 8. 03 amatørkunstutstilling i Ringebu Prestegard kl. 12 - 16 alle dager 


