
Fredag 24. - Lørdag 25. januar 2020
- En festival for et voksent publikum som ønsker 

seg kultur, kunnskap og sosialt påfyll.



Fredag 24. januar
Konferansier: Elisabeth Trøan Johansen
09.00  Morgenkaffe og stands
10.00 Festivalen åpnes 
10.20 ”Vi må gjøre Norge mer   
 aldersvennlig” 
 ved Trude Drevland 
10.50 Pause
11.10  ”Fremtidsfullmakt” ved advokat  
 Toril Jørgensen, Danske bank
11.30  ”Teknologi på fire hjul” 
 ved Møller Bil

13.30  ”110 - På liv og død. Når uhellet 
 er ute”
 ved Trøndelag brann- og   
 redningstjeneste 
13.50 ”Tilbake til månen – hvorfor og  
 hvordan?” 
 ved Erik Tandberg 
14.20 ”HUNT 70+ og Trondheim 70+”  
 ved dr.  Håvard Skjellegrind
14.45 ”Dataspill er ingen lek” 
 ved Tor Bitustøyl
15.10 Pause
15.30 ”Poetiske smakebiter”
 ved Trondheim folkebibliotek, 
 Asieh Amini og Marte Huke.
16.00  ”Selvportrettet” ved Kosmorama  
 og Trondheim Kino,
 i samtale om kinodokumentaren av
 Margreth Olin. Visning lørdag 25.01 
 kl. 11 i Nova Liv Ullmannsalen. 
16.20  Jerry Lee Lewis - 
 Hans liv og musikk 
 ved Daniel Trustrup Røssing,  
 Kjartan Edvardsen og 
 Markus Wisth Edvardsen.

Lørdag 25. januar
11.00 Filmen ”Selvportrettet” 
 Av Margreth Olin. 
 Visning kl. 11 i Nova kino, 
 Liv Ullmann salen.
13.00 Bokkafe og lunsj på 
 Royal Garden med 
 musikkinnslag fra Trio no Treble 
14.00 ”Inni er vi alltid unge” 
 Foredrag ved Sissel Gran, 
 Royal Garden.

Fredag 24. januar
17.00 Vorspiel på Royal Garden 
 Før konserten med TSO i Olavshallen.  
 Åpent for alle. Salg av Streetfood  
 (fingermat) og drikke.
 

FESTIVALPROGRAM

12.00 Lunsj

Kul Kunnskap
Stor Musikk

Voi Voi er en festival som forener kunnskap, foredrag til inspirasjon 
og ettertanke, hygge og treff, god mat og stor musikk produsert av 
TSO. Det er en festival for godt voksne mennesker som ønsker seg 
et meningsfullt påfyll og samtidig møte likesinnede. Mange eldre 

savner ‘’å få være med’’ etter selv å ha vært aktiv i arbeidslivet 
mange år. Voi Voi festivalen er likevel ingen ‘’gamlis-festival’’ 

forbeholdt old-timere. Dette er en festival som favner videre enn 
som så, som vil være tidsriktig og aldersoverskridende med sine 
temaer og foredrag, og også møte den store eldrebølgen og deres 

behov framover. Å dyrke fram innhold og en inkluderende ramme 
for veldig mange er det vi brenner for. 

TSO samarbeider nært med Kulturenheten i 
Trondheim kommune og Royal Garden Hotel  

om planlegging og gjennomføring 
av festivalen.

19.00  Festkonsert med TSO i    
 Olavshallen
 Musikalske favoritter 
 Konferansier og solist: Bjarne Brøndbo

20.30  Nachspiel på Royal Garden
 Drop in, langbord og god stemning.
 Kjøp av fingermat og drikke.

Foto: Jarle Vines  

Bjarne Brøndbo
Foto: Malte Danielsson



FOREDRAG:
”Vi må gjøre Norge mer aldersvennlig”
ved Trude Drevland
Hun er nylig valgt som leder av Råd for 
et aldersvennlig Norge, som skal jobbe 
for at alle instanser av samfunnet skal 
bli nettopp det; mer aldersvennlig. 
Et tema midt i blinken for Voi Voi 
festivalen. Den tidligere Bergen-
ordføreren og Skal vi danse deltakeren 
på TV2 i 2018, har allerede søkt om 
omsorgsbolig til den dagen hun måtte 
trenge det. Men først skal hun jobbe for 
å tilrettelegge samfunnet bedre for den 
voksende eldregenerasjonen.

‘’Fremtidsfullmakt’’ 
ved Toril Jørgensen, Danske Bank
Foredragsholderen er skatteadvokat. 
Hun vil ta for seg eldre, pensjon 
og pårørende. Samtykke og 
fremtidsfullmakt.

”Teknologi på fire hjul” 
ved Terje Opheim og 
Øyvind Gylland, Møller Bil
En presentasjon om alder og kjøring. 
Finnes det spesielt trygge biler?

‘’110 - På liv og død. Når uhellet er ute’’
ved Trondheim Brann og 
Redningstjeneste 
De vil som alltid formidle trygg hets-
informasjon på en innovativ måte.

”Tilbake til månen’, hvorfor og 
hvordan?” ved Erik Tandberg
Husker du månelandingen i 
1969? Det er drøye 50 år siden, og 
romfartseksperten Erik Tandberg 
har litt å si om det som muligens er 
menneskehetens største prestasjon.

”HUNT 70+ og Trondheim 70+’’ 
ved dr. Håvard Skjellegrind, 
spesialist i allmennmedisin.
Han forventer at det vil komme en 
god del oppsiktsvekkende forskning 
av dette datamaterialet som det vil 
være interessant og relevant å få et 
innblikk i. Helseundersøkelsen i Nord-
Trøndelag ble i oktober 2019 utvidet 
til resten av Trøndelag. HUNT er en 
av verdens største befolkningsstudier 
og en av våre viktigste kilder til 
kunnskap om folkehelsen i Norge. 
Denne helseundersøkelsen vil gi 
viktig kunnskap om helse, livs-
kvalitet og levekår, og bidra til ny 
kunnskap og utvikling av en bedre 
folkehelsepolitikk og mer effektive 
helsetjenester i fremtiden.

”Dataspill er ingen lek” 
ved Tor Bitustøyl
Foredragsholderen tilhører den første 
generasjonen som har spilt dataspill 
som både barn, ungdom og voksen. Han 
er lidenskapelig opptatt av alle typer 
spill og har skrevet Spillhåndboka og 
gitt ut brettspillet Mafia. Han holder på 
med digitalisering og spill i selskapet 
MAROTO i Trondheim. Hva kan du 
lære av dette?

”Selvportrettet” 
en kinodokumentar av Margreth Olin
Om Lene Marie (31) og hennes mange-
årige kamp mot spiseforstyrrelser. 
Margreth Olin, som er en av Norges 
fremste dokumentar filmskapere, 
vil presentere sin nye film. Filmen 
vises som matiné på Nova kinosenter 
lørdag 25. januar. Den inngår i både 
festivalens halvdags- og heldags pass. 
Et samarbeid med Trondheim Kino og 
Kosmorama. 

Trude Drevland
Foto: Silje Katrine
Robinson

Jerry Lee Lewis - 
Hans liv og musikk 
Foto: Mona Wisth

Tor Bitustøyl

Terje Opheim og 
Øyvind Gylland
Foto: Møller Bil

Asieh Amini

Marte Huke
Foto: Benedikte Skarvik

Jerry Lee Lewis - hans liv og musikk
Utdrag fra en forstilling om mannen 
som satte pianoet i front i rock’n 
roll-musikken. Både rumpe og føtter 
ble brukt til å traktere pianoet da 
han slo igjennom på 1950-tallet. 
Daniel Trustrup Røssing, piano og 
vokal, Kjartan Edvardsen, gitar og 
Markus Wisth Edvardsen, trommer, 
vil presentere Jerry Lewis’ største 
hits ispedd historier om hans opp- og 
nedturer gjennom en over 60 år lang 
karriere.

”Poetiske smakebiter”
ved Trondheim folkebibliotek, 
Asieh Amini og Marte Huke.
Asieh er poet, journalist, 
menneskerettighetsforkjemper og 
kvinneaktivist fra Iran. For sitt arbeid 
har hun blitt tildelt flere internasjonale 
og nasjonale priser.

Amini kom til Trondheim i 2009 som 
fribyforfatter og her har hun gitt ut flere 
diktsamlinger på norsk.

Marte Huke er en forfatter og poet fra 
Trøndelag. Under arrangementet vil de 
lese hverandres dikt.

St. Olav/Sykepleieutdanningen
Forebyggende helsearbeid i samarbeid 
med Senior Smart. Kan det gjøres mer 
generasjonsoverskridende?   

Dialogsenteret
Hvordan vi sammen kan skape et mer 
inkluderende samfunn lokalt er et 
aktuelt tema. Her blir det en stand om 
integrering og inkludering. 

Andre samarbeidspartnere 
vil også komme til for å gjøre 
festivalen unik og aktuell.

Toril Jørgensen

Erik Tandberg



Vorspiel til festkonserten i Olavshallen
Etter foredragene ca. kl. 17.00 vil du i 
foajeen utenfor foredragssalen finne 
Streetfood-boder hvor du får kjøpt 
fingermat, som er små dekorative 
matbiter, beregnet for å holde i hånden 
og perfekt å servere med noe godt i 
glasset. Vorspiel er åpent for alle.

 

Nachspiel etter festkonserten
Etter festkonserten i Olavshallen blir 
det ‘’drop in’’ i foajeen på Royal Garden. 
Da blir det også mulig å kjøpe en matbit 
og drikke. Det blir langbord, så du kan 
gjerne komme alene.

Bjarne Brøndbo
Foto: Malte Danielsson

TSO-orkesteret
Foto: Sven Erik Hoff

Kl. 11.00. Filmmatiné Nova kino 
Margreth Olins film ”Selvportrettet” 
Filmen vises som matiné på Nova 
kinosenter lørdag 25. januar kl. 
11.00. Varighet 1t 20min. Det er en 
kinodokumentar om Lene Marie 
(31) og hennes mangeårige kamp 
mot spiseforstyrrelser. Margreth 
Olin er en av Norges fremste 
dokumentarfilmskapere. Filmen 
inngår i festivalens heldagspass men 
kinobillett kan også kjøpes av andre. 
Et samarbeid med Trondheim Kino 
og Kosmorama. 

Kl. 13.00. Bokkafe og lunsj på 
Royal Garden med musikkinnslag
 fra Trio no Treble

Kl. 14.00. ”Inni er vi alltid unge” 
Foredrag ved Sissel Gran, Royal Garden
”Inni er vi alltid unge” er et optimistisk 
foredrag med gjenkjennelige og gode 
råd for en god alderdom. Sissel Gran 
byr på tanker og innsikt som vil vekke 
noen nye refleksjoner i deg.
Foredraget er i samarbeid med 
Trondheim folkebibliotek.

Følg med på vår hjemmeside: 
www.tso.no

KVELDSARRANGEMENT
FREDAG 24. JANUAR

FORMIDDAGSARRANGEMENT 
LØRDAG 25. JANUAR

Stillbildet fra 
“Selvportrettet”

Trio no Treble
Foto: Ole Wuttudal

Sissel Gran
Foto: Astrid  Waller

VOI VOI! FESTKONSERT 
MED TRONDHEIM SYMFONIORKESTER I OLAVSHALLEN KL 19

Konferansier og solist er Bjarne Brøndbo. Her blir 
det framført musikalske favoritter av et feststemt 

orkester som også får besøk av Fargespill. 
En konsert i beste Voi Voi ånd.

Fargespill
Foto: Kristian Wanvik



Våre samarbeidspartnere gjør festivalen unik og aktuell

Pakker uten konsert

Foredrag og lunsj kl. 12 635 kr*

Foredrag, lunsj kl. 12  840 kr*
og Streetfood   
(fingermat) kl. 17 

Halvdagspass:
Foredrag kl. 9-12 330 kr
Foredrag kl. 13-17 380 kr

Vorspiel på Royal Garden  430 kr
med Streetfood  
(fingermat) kl. 17-1845

Pakker med konsert

Foredrag, lunsj kl. 12   840 kr*
og festkonsert kl. 19

Foredrag, lunsj kl. 12,  1145 kr*
Streetfood (fingermat) kl. 17 
og festkonsert kl. 19

Konsert

Voksen/honnør:   330 kr
Student/barn:   230 kr

Lørdag

”Selvportettet” Nova Kino kl. 11  100 kr

Foredrag med Sissel Gran kl. 14  100 kr

Priser merket med stjerne* inneholder 
Kinobillett.

Royal Garden stiller med VoiVoi priser på  
overnatting. Ta kontakt på tlf. 73 80 36 10.

Billetter til disse arrangementene kan kjøpes i Olavshallens billettluke, Trondheim torg 
eller tso.no under arrangementet Voi Voi festival.

Trondheim kommune - Infosenter for seniorer 

Dialogsenteret

Hornemannsgården


