Invitasjon

Kunstner Per Hillo • Hjerterdamer • Kristin Spitznogle tolker Joplin • Finn Schjøll inspirerer
Fabian Stang avduker HJERTEt • Svein Iversen fra matkurs • Industridesigner Johan Verde
Spesialist Sigrun Halvorsen • Par X • King Midas • Konferansier og Stand-Up Rigmor Galtung
Duo Duelle • Spesialister innen helse og velvære

Fra hånd til hjerte!

Velkommen til avdukning av årets spesielle juletre på Oslo S!
Vi bytter ut vårt grønne juletre, med et stort flott rødt glasshjerte.
Hjertet er en sparebøsse – vi i Oslo S Shopping oppfordrer deg til å gi
fra hånd til hjerte i hele desember!

- Kristin Spitznogle

- Hjerterdamer

- Per Hillo

Mange kjenner Kristin Spitznogle som
fast spaltist i VG Helg, andre nikker
gjenkjennende når vi snakker om
programlederen på TV. Kristins sivile yrke
er psykolog. Hun har også skrevet flere
bøker og de fleste forbinder henne som
en av Norges mest profilerte sex- og
samlivseksperter.
Det de færreste vet om Kristin, er at
hun er utdannet klassisk sanger og at
hun kan se tilbake på flere år som artist
– men det var når hun var bosatt i sin
hjemby Tromsø.

LHL står bak kampanjen “Hjerterdamer-Go Red”. Gjennom kampanjen
oppfordrer LHL kvinner til å kjempe for
mer forskning på kvinnehjertet, skaffe
seg informasjon, sjekke sine tall og på
den måten øke bevisstheten om å vise
omsorg både for egen og medsøsteres
hjertehelse.

”Maleren Per Hillo er litt av et fenomen”

Nå står hun foran et gjennombrudd på
landsbasis, og vi har den glede av å
ha fått henne med her hos oss denne
kvelden, for å tolke “Janis Joplin” sine
fantastiske låter.

Ideen som opprinnelig kommer fra USA,
heter ”Go Red for women” og gjennomføres nå i 33 land, blant annet Sverige
og Danmark. LHL har fått lisens til å
gjennomføre kampanjen i Norge.
Hjertedamer vil være tilstede alle
dager, hvor du kan teste din
hjertetilstand.
Les mer på: www.hjerterdamer.no

Det er noen som kaller han en fribryter,
for hans energi og stå på mot er utrolig!
Han går sine egne veier, ofte utenom de
anerkjente kanaler i dansk kunstliv. Han
ble kåret til årets kunstner i Danmark i
2006 og har store utsmykningsoppgaver
bak seg, alt fra store kunstverk i hotell i
Dubai, til et kjempemaleri i Københavns
Energiverk.
Vi er svært fornøyd med å ha han på
besøk i Norge – han gjør også her,
en annerledes inntreden i den norske
kunstverden. Han stiller ut sine malerier
i et stort telt på Jernbanetorget i regi av
Oslo S Shopping. Dette er spesielt og
spennende! Kunstinteresserte i Norge
oppfordres til å komme – dette må
oppleves!
Se mer av Per Hillo på: www.perhillo.dk

Årets innsamling går til LHL`s Hjerterdamer – Go Red!
Hjertet avdukes av ordfører Fabian Stang fredag 30. november kl. 16.00 inne i sentralhallen.

Arrangementet holdes i teltet på Jernbanetorget.
Fredag 30.11
• Avdukning av Hjertet inne i Sentralhallen Oslo S av Fabian Stang. 		
• Utstilling av Per Hillo – Dansk kunstnerfenomen! 				
Auksjon: Per Hillo donerer et bilde til auksjonen.
– pengene går da selvfølgelig rett til Hjerterdamene! Bli med å by!!
• Kokker fra Matkurs.no som informerer og serverer sunn mat. 			
• Hjerterdamer informerer. 						
• Par X har en musikalsk åpning i teltet på Jernbanetorget. 			
• Hjertespesialist Sigrun Halvorsen – kort foredrag om hjertet. 			
• Kalenderpikene underholder. 						
• Finn Schjøll inspirerer. 						
• Kristin Spitznogel holder minikonsert. 					
• Par X avslutter kvelden. 						

Lørdag 1.12

• Utstilling av Per Hillo – Dansk kunstnerfenomen!				
• Kokker fra Matkurs.no som informerer og serverer sunn mat. 			
• Hjerterdamer informerer. 						
• Åpning av “Rom for kunst” sin julekalender på Oslo S. 			
Julekalenderen består av verket “Future Oslo” på
fasaden av Oslo S, samt nyskrevne Oslo-visjoner av 24 ulike Oslo-borgere.
• Glamrock-bandet “King Midas” holder en minikonsert, 			
de er mang en musikk- og utelivsentusiasts festfavoritt, med
god grunn. Dette er musikk å danse til! Bandets siste utgivelse,
“Sorry”, befester deres rolle som stjerner på den norske rockehimmelen.		
• Hvordan ta vare på seg selv i en travel hverdag! 				

Søndag 2.12

• Utstilling av Per Hillo – Dansk kunstnerfenomen! 				
• Kokker fra Matkurs.no som informerer og serverer sunn mat. 			
• Hjerterdamer informerer. 						
• Duo Duelle.
						
• Hvordan ta vare på seg selv i en travel hverdag! 				
Det hele bindes sammen av vår flotte konferansier Rigmor Galtung.
Sted: Teltet på Jernbanetorget, Arrangementet er gratis.
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Alle store tanker kommer fra hjertet!

