
9. februar 
Elton John med konsert med  The Mansfield band og Fåvang 
musikkforening på Tromsvang kl. 19.00.
Inngang kr 250, barn kr 16 år kr 100.
orhåndssalg billetter på Kafe Vaala, Ringebu og YX Fåvang.
Arr. Fåvang musikkforening

16.februar familielørdag og boklansering!
Fortellinger om Herr Paddestad og Herr Gulrot på Ringebu bibliotek kl.12.00 
To herrer på ett par ski - går det bra? Er det lov å prompe seg gjennom 
målet ved et billøp? Kan et hus bygge seg selv og hva skjer når politiet 
spiser bønnesuppe? Kom og finn ut! Maja Pallsveen og Daniel Oberegger 
leser fra boken med samme navn. Dette blir morsom lesing med musikk, 
og i tillegg en smaksrik buffé for hele familien! Gratis inngang.
Arr.: Ringebu bibliotek

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

19.februar Gjennom tid: konsert med Randi Marie 
på Ringebu bibliotek kl.19.00
Randi Marie er vokalist og låtskriver, kjent for sin kraftfulle stemme og 
inderlige formidlingsevne. Tekstene er ærlige, der de fleste vil kunne 
kjenne seg igjen. Konserten på Ringebu bibliotek har hun valgt å kalle 
«Gjennom tid». Dette vil bli et knippe fra hennes norske musikksamling, 
der hun tar oss med på en reise i tid, der vi møter tekster om glede og 
sorger, motgang og håp, kjærlighet og livets krumspring. 
Gratis inngang. Arr.: Ringebu bibliotek

Arrangementet er støttet av Vinterfesten.

20.februar åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00.
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse kveldene 
med 3D printing, elektronikk, 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

20.februar åpning av kunstutstilling på Ringebu bibliotek 
kl.18.00
Elever ved kunstfagene på Ringebu kulturskole viser fram noe av det de 
har jobbet med det siste året.
Servering av boblevann og snacks. 
Gratis inngang.
Arr.: Ringebu kulturskole og Ringebu bibliotek

22. februar lyktetenning i Kaupangerparken i Ringebu kl. 18.00
En stille og stemningsfull markering der vi tenner lykter som alle barna i 
Ringebubarnehagene har laget. 
Arr. Ringebubarnehagene

22. februar  Tromsa Live,  Akustisk aften  på Annis spisested i 
Ringebu.
Akustisk konsert med Frode Anlæs, kvelden avsluttes med Martin 
Farstad Borg, Konsertstart kl 21.00. Konsert kr. 300 (kun 80 billetter).
Forhåndssalg billetter på Ticketmaster.
Bordbestilling for middag kontaktl Annis spisested 
Arr: Laugen. rock og bluesklubb

23. februar 25-års OL jubileum i landsbyen Ringebu 
kl. 12.00 - 15.00
I februar er det 25 år siden de olympiske og paralympiske vinterleker på 
Lillehammer 1994. En sangomsust idretts- og folkefest og en fantastisk 
flott profilerien av regionen og Norge. 
Børst støv av OL-klærne enten det er frivilligantrekk, strikkagenser, hatt 
og vadmel og bli med på feiringen.  Vi skal vise den yngre generasjon 
hva OL betydde for oss.
 
Kl. 12.00 Åpning fra scena på Kaupangerparkeringsplassen 
med ordfører. Jalmar kommer også.
 
Kl. 12.15 Skirenn med OL-deltakerne Erling Jevne og 
Egil Kristiansen i duell sammen med Ringebu Fåvang Skiklubb 
i Jernbanegata.
  
13.30- 13.45 Finale skiløp
 
Kl. 13.45 OL-floka med Loftet dansestudio 
på  Kaupanger parkeringsplass. 

Kl. 14.00 Snowboard og ski JAM  med Marcus Klevland 
med profilerte utøvere, Kvitfjell  og Fron brettklubb 
i Kaupangerparken.  

Kl. 15.30 –17.30 «Veien til  OL  i Kvitfjell 1994» 
i Innovasjonssenteret.
Hva har OL og Kvitfjell alpinanlegg betydd for oss?  
ved Erik S. Winther og Per Morset. 
Kvitfjell i dag og i framtida ved Odd Stensrud 
Velkommen til store og små!   
Salg av  kaffe og kake. 
Gratis pølse til den yngre garde.

Ta med snowboard, akebrett, langrennsski eller miniski og bli med på 
aktivitetene.  
Bedrifter fra Gudbrandsdalsvegen byr på lokalmat. 
Følg med på Facebook: 
Landsbyen Ringebu og www.ringebu.kommune.no 
Arr. Ringebu kommune, Ringebu markedsforening, Ringebu og Fåvang 
Skiklubb og Kvitfjell Brettklubb. 

 
23. februar  Tromsa Live, på Tromsvang, Fåvang kl. 20.00
Årets musikkfest med Tom Petty Tribute Band, The Ramblin Men 
og Da Vinci
Inngang kr 250 ved forhåndskjøp via Ticketmaster. kr 300 i døra
Arr. Laugen rock- og bluesklubb

27.februar åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00. 
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse 
kveldene med 3D printing, elektronikk, 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 hyggekveld på Nærmiljøsentralen 
i Ringebu kl. 18.00.
Underholdning, gratis inngang, salg av kaffe.
Arr: Ringebu Nærmiljøsentral.

1.mars hyggestund på Linåkertunet, Fåvang kl. 11.00.
Sang og musikk, servering av kaffe og kaker. 
Arr. Den kulturelle spaserstokken

2.og 3. mars  World Cup i Kvitfjell

Lørdag 2. mars utfor herrer start kl. 10.00. 
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 09.00.

Søndag 3. mars Super-G herrer start kl. 11.00
Underholdning og aktivitet i målområde fra kl. 10.00.
Se eget oppslag på midtsider.
www.kvitfjell.no/world-cup-2019

2. mars Vinterfestkonsert med Ringebu musikkforening og 
Balsfjord musikkforening på Kaupanger, Ringebu  kl. 19.00.
Gratis inngang
Arr: Ringebu musikkforening.

6. mars åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00. 
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse 
kveldene med 3D printing, elektronikk, 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

6. mars.  Fossajazz med solister Cheek to cheek 
på   Kaupanger, Ringebu  kl. 19.30.
Inngang: Voksne kr. 200, barn under 16 år gratis.
Arr. Fossajazz

7. mars.  Barneunderholdning med Geirr Lystrup på Ringebu 
bibliotek kl. 10.30.
Geirr er bestefar. Men han er også forfatter og musiker. Og han liker å 
synge. Aller best liker han å synge sammen med barna når han kommer 
på besøk. Derfor kan Geirrs sangbok lastes ned, og barna kan høre og 
øve på sangene om de ønsker.  
For alle førskolebarn. 
Gratis inngang. 
Arr. Ringebu bibliotek

7. mars  Bok og folk på Ringebu bibliotek kl. 19.00
Vigdis Hjorth skriver eksistensielle bøker om menneskers vilkår og 
livsvalg, og har et skarpt blikk for aktuelle temaer i samtiden. Det 
store gjennombruddet kom med boken «Arv og miljø» som ble både 
kritikerfavoritt og en stor salgssuksess. I 2018 kom «Lærerinnens sang», 
en roman om å bli grundig rokket i sin selvforståelse. 
Boksalg og signering. Gratis inngang 
Arr: Ringebu Libris og Ringebu bibliotek

8. mars UV light party på Ringebu ungdomshus kl.17.30-22.00.
Neonmaling, UV lamper, DJ og sukkerspinn. Gratis ungdomsarrangement 
for ungdom i alderen 13 – 18 år.
Arr. Ringebu ungdomshus.

8. mars  Amerikansk  Gospel i Fåvang kirke kl. 19.30.
Elsa Harris og Angela Primm  sammen med Rondane og 
FriGospel  
Inngang: Voksne over 18 kr 200, ungdom 13-18 år kr 50, 
barn under 12 år gratis.
Forhåndssalg av billetter: Coop Extra, Fåvang og  Sport1 Ringebu. 
Arr. FriGospel

9. mars  Fest med Gjest på Kaupanger, Ringebu kl. 17.00 
Midt-Gudbrandsdal orkester og Valdres salongorkester i  Kaupanger.
Vi har med oss Valdres salongorkester. Det blir slagverk og piano i tillegg 
til stryk og blås og festleg musikk  som innbyr til dans og glede!  
Arr. Midt-Gudbrandsdal orkester

13. mars åpent på Makerspace Ringebu kl. 17.30-22.00. 
Alle er velkomne til å besøke skaperverkstedet eller delta på disse 
kveldene med 3D printing, elektronikk, 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

15. og 16. mars «Snehvit og de syv dvergene» 
på Tromsvang, Fåvang.
Med drama/teatergruppa ved Ringebu kulturskole 
Regi: Kristin Anita Johnsen
Fredag 15.mars: Forestillinger for grunnskoler og barnehager.
Lørdag 16. mars: Åpen forestilling kl.15.00.
Inngang: Voksne kr. 100, barn under 16 år kr. 50.
Arr. Ringebu kulturskole

16. februar - 16. mars


