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INVITAJON TIL «VÅRRES JUL» PÅ DAMPSAGA KULTURHUS 
 
Dato: Onsdag 14. desember 2022  

Sted: Dampsaga kulturhus 

Klokken: 19:00 - forestillingsstart 

Vi har registrering mellom kl 18:00 og 18:30. Billettene må hentes før kl 
18:30.  

Etter Showet blir det mat på Famille. Drikke må hver enkelt betale selv 

Målgruppe:  Voksen medlemmer i ADHD Norge Nord-Trøndelag. Voksne medlemmer 
i ADHD Norge Sør- Trøndelag er også velkomne til å melde seg på ved 
ledig plass. (18 års grense på arrangementet) 

Vårres Jul  
I 2020 hadde Hans Rotmo gledet det norske folk med sine folkelige juletekster, sitt 
underfundige univers av rollefigurer og CD`n ”Vårres Jul” i 40 år! 

Da Hans Rotmo endelig bestemte seg for å ta konsert forestillingen «Vårres Jul» ut til folket 
gjennom en ”Vårres Jul” turné for 10 år siden, ble mottagelsen enorm. Billettene forsvant som 

varmt hvetebrød, folk ville rett og slett oppleve Hans Rotmo, musikken og det underfundige 

universet i levende live. Turneene og CD-n «Vårres Jul 2» ble en kjempe suksess. 
Under 40 års jubileumsturneen i 2020 trillet Adressa terningkast 6 for Henning og Hans sitt 
«Vårres Jul» konsept «For en herlig kveld». Og nå er det duket for nok en runde. 

En slik suksess skal man selvsagt ikke ta lett på, så Hans Rotmo og Henning Sommerro ligger 

allerede i hard trening foran Vårres Jul turneen i 2022. 
Da blir det både julegitar, koteletta, pøls og steik, og kanskje kjæm a Märtha Dahla? og trolig 

blir det masse goro te dessert. Det blir garantert julestemning når Hans Rotmo kjæm med 
kompisen Henning Sommerro og byr opp til Vårres jul også i 2022. 

 

Bindende påmelding innen 01.12.2022 til nt@adhdnorge.no / tlf 41223616 (Lars) 

Egenandel: kr 250,- pr pers inkl. mat. Vi har begrenset antall billetter. Innbetalingsinfo 
sendes ut fortløpende på SMS ved påmelding og påmeldingen er ikke registrert før 
egenandel er betalt. (Kontonr 4440 06 78615 eller vipps: 545697) 

Evt. allergier og spesielle tilretteleggingsbehov bes meldes inn samtidig med påmelding. 
Vi trenger også fullt navn på alle deltakere og deres mobilnummer. Praktisk info sendes 
ut til deltakerne i forkant av arrangementet 

 Vi gleder oss ☺ og håper DU blir med ☺ 

Med vennlig hilsen Styret i ADHD NORGE, Nord-Trøndelag 
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