Efterår 2017

Vi glæder os til at se dig i Farum Kulturhus, til en
masse spændende efterårsarrangementer
Uanede kulturmuligheder
Det er 25 år siden, Farum Kulturhus tog plads i borgernes bevidsthed. Og tiden har vist, at det blev stedet,
hvor man ser god kunst, hører dejlig musik eller lytter
til kloge menneskers foredrag – og hvad der nu ellers
forekommer af kulturudveksling i et hus som vores.
Der er løbet meget vand i karret i de år. Men kulturhuset
står stadig - og mere profileret end nogensinde - som
mødested for borgere og kunstnere. Det ses tydeligt på
programmet, I finder heri – som bugner af kvalitetsarrangementer.

Vi er glade for at kunne byde velkommen i halvårskataloget til Udstillingshuset Skovhuset, som denne gang
er med – med deres kvalitetsarrangementer. Det er et
samarbejde, vi forventer os meget af.
I forvejen er Galaksen med - så hermed et hæfte med
talrige kulturmuligheder det næste halve år - bredt ud
over hele kommunen.
Med venlig hilsen
Zanne Jahn

Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
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Kulturhusets servicetelefon:
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Ret til ændringer i programmerne forbeholdes.

Husk at du altid kan følge livet i Farum Kulturhus på www.farumkulturhus.dk og www.facebook.com/farumkulturhus.
Her kan du også tilmelde dig vores sms/e-mail service, så du får en påmindelse til de arrangementer, du har tilmeldt dig
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Sidste chance for at se værker i Danmark
af maleren og billedhuggeren Teodor Bok
Maleren og billedhuggeren Teodor Bok blev født i Szczecin i Polen i 1947.
I 1956 blev han udvist af sit fædreland under den anti-semitiske kampagne i slutningen af 1960'erne.
I 1971 fik han politisk asyl i Danmark, hvor han uddannede sig på Kunsthåndværkerskolen.
Inden for både skulptur, maleri, grafik og tegning var han et helt særegent talent og en dybt original kunstner.
Frem til sin død i 2007 udstillede han sine værker dels i Danmark og dels Sverige, Tyskland og Polen.
Teodor Bok er et meget stort navn i kunstens verden i hjemlandet Polen – og inden længe vil store dele af Teodor
Boks hovedværker blive permanent udstillet der.
Det betyder, at udstillingen i Farum Kulturhus måske bliver sidste chance for at se værker af denne polske mester.

Lørdag den 30. september - 8. november i Galleriet.
Fri entre.

Arrangør: Farum Kulturhus.

se mere på side 18
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Efterårets arrangementer i Farum Kulturhus
November

August
Lørdag

12.

Blå Mandag Jazzband

Musik

s. 6

Onsdag

1.

Farum Big Band

Musik

s. 10

Lørdag

12.

Lokale Kunstnere 2017

Kunst

s. 16

Torsdag

2.

Fællessang … og Ghita Nørby

Musik

s. 11

Lørdag

19.

Diz Watson Trio

Musik

s. 6

Fredag

3.

Repeatles

Musik

s. 12

Lørdag

26.

HP Lange og Niels Bonefass

Musik

s. 7

Lørdag

4.

Ulrich Stærk

Musik

s. 12

Lørdag

11.

Julemarked 2017

Event

s. 26

Onsdag

15.

Kys og Vinyl

Musikteater

s. 13

Lørdag

18.

Thorbjørn Risager i duo-format

Musik

s. 13

Lørdag

18.

Up to you med Azurmalerne

Kunst

s. 18

Lørdag

18.

Furesø Kunstforening

Kunst

s. 19

Lørdag

25.

Den lille pige med svovlstikkerne

Børneteater

s. 21

Lørdag

25.

Satin Swing

Musik

s. 14

Lørdag

25.

Dyreliv

Kunst

s. 19

September
Fredag

1.

Livslinjer

Teater

s. 22

Torsdag

7.

Kina, verdens stormagt nummer to

Foredrag

s. 23

Lørdag

9.

Prøv selv at være handicappet

Event

s. 23

Lørdag

16.

Konen i Muddergrøften

Børneteater

s. 20

Lørdag

16.

Dansk ind- og udvandring

Udstilling

s. 16

Lørdag

16.

Farverige Furesø

Festival

s. 24

Lørdag

23.

Rêve Bohème

Musik

s. 7

Torsdag

28.

Broen Over Drina

Musik

s. 8

December

Lørdag

30.

Ray Weaver

Musik

s. 8

Hele måneden

Julescenografi

Udsmykning

s. 26

Lørdag

30.

To Azurmalere og en gæst

Kunst

s. 17

Lørdag

2.

Big Creek Slim og Peter Nande

Musik

s. 14

9.

Den Store Nisseprøve

Børneteater

s. 21

16.

Hugos Nisse-jazz Kapel

Musik

s. 15

Lørdag

30.

Erik Bredahls internationale design

Kunst

s. 17

Lørdag

Lørdag

30.

Teodor Bok - Den polske mester

Kunst

s. 18

Lørdag

Oktober
Torsdag

5.

Vestager imod ulovlige karteller

Foredrag

s. 24

Lørdag

7.

Titanic

Musical

s. 9

Torsdag

12.

Oktoberfest med ølsmagning

Event

s. 25

Lørdag

14.

Tresafinado

Musik

s. 9

Lørdag

28.

Eventyret om Dronning Dagmar

Børneteater

s. 20

Lørdag

28.

Bugge, Fox og Høirup

Musik

s. 10

Tirsdag

31.

Kommunalvalg 2017

Valgmøde

s. 25

Hvis intet andet er angivet, så kan billetter til arrangementer købes via:
www.billetto.dk eller i Kulturbutikken i Kulturhuset på 72 16 52 48
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Farum Kulturhus præsenterer

. 12

. 12

. 26

. 13

. 13

Danmarks bedste Beatles-band

. 18

. 19

. 21

. 14

. 19

. 26

. 14

. 21

. 15

Bandet fyrer det bedste af fra den berømte Liverpool-kvartet,
og udover en rask lille twist fra 60’erne
bliver der mulighed for på ægte britisk vis at nyde
Cafe Rucolas hjemmelavede fish’n’chips.
Fredag den 3. nov. kl. 19.00. Teatersalen. Pris: kr. 150,00

se mere på side 12
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Musik
Blå Mandag indleder efteråret musikalsk
Jazz i Foyeren
Lørdag 12. august kl. 11.30
Denne august-lørdag indledes den musikalske efterårssæson i kulturhuset – og det sker med manér, når jazzbandet
Blå Mandag kigger forbi og giver en af sine veloplagte koncerter – ovenikøbet gående!
I stedet for at stå stille på scenen ved Cafe Rucola skal der
gang i sæsonen, så det kan huskes – og derfor rejser Blå
Mandag sig op og går…. Løjerne styres af bandets dynamiske trommeslager Hugo Scheel.
Medvirkende: Hugo Scheel, trommer, Erik Lund Hansen,
trompet, Henning Friis, trombone, Jørgen Christensen, klarinet, Ernst Scheufens, banjo, Kåre Sigvertsen, bas, og ikke
mindst Lisa M. Bendsen, sang
Pris: Fri entre

Varighed: ca. 1 time

Arrangør: Farum Kulturhus

Boogie-woogie med Diz Watson Trio
Rytmisk musik i Foyeren
Lørdag 19. august kl. 11.30
Diz Watson er om nogen indbgrebet af en ”New Orleans klaverbokser”. Stilen er en sprudlende blanding af Rock’n’roll,
Barrell Blues, Jazz og Boogie-woogie.
Diz Watzon regnes for en af Englands allerbedste pianister
og optræder i hele verdenen med sit virtuose spil. Inspirationen kommer fra bl.a. Dr. John, Professor Longhair og
andre storswingende legender.
Medvirkende: Diz Watson, klaver, Tobias Leonardo Pedersen, trommer, og Knut Henriksen, bas.

Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Countryblues med H.P. Lange og
Niels Bonefass
Rytmisk musik i Foyeren
Lørdag 26. august kl. 11.30
Countryblues-meets-mountain-music… Dette kunne være
undertitlen på denne nye duo, som er et resultat af H.P.
Langes nyeste album ”Travelling Man Blues”, hvor Niels
Bonefass spiller banjo og fiddle.
52-årige Lange er rodfæstet traditionalist, men det kan
man sagtens leve med, når traditionalismen leveres tilsat
indlevelse, kompetence og kærlighed til metieren, skrev
Thomas Treo i Ekstra Bladet.
Medvirkende: H.P. Lange, guitar og sang, og Niels Bonefass, banjo og fiddle.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Django Reinhardts arv med Rêve Bohème
Gypsy-jazz i Foyeren
Lørdag 23. september kl. 11.30
Rêve Bohème får inspiration fra den franske guitarist
Django Reinhardt og hans Gypsy Jazz - og denne klassiske jazz-guitar-lyd er i det hele taget udgangspunkt for
bandets musik.
Gennem årene har bandet opdateret den europæiske
string-swing med et nyt varieret repertoire med egne
kompositioner og numre fra den amerikanske jazztradition
og klassiske rocksange i Django-stil.
Medvirkende: Finn Poulsen, mundharmonika, Robert Pilgaard, guitar, og Jesper Riis, bas.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Broen over Drina
Musikforestilling i Teatersalen
Torsdag 28. september kl. 19.00
Broen over Drina er blevet til efter en roman af Ivo Andrić, og det er lederen af Undergrundsteatret, Anders Ahnfelt-Rønne, der har dramatiseret teksten og forsynet den
med balkansange og musik af blandt andet Theodorakis.
Ivo Andrić fik Nobelprisen i litteratur i 1961 bl.a. for denne
roman, hvis handling udspilles i det 16. århundrede. De
tragiske og lunefulde fortællinger bindes sammen af sange
og harmonikamusik.
Medvirkende: Anders Ahnfelt-Rønne og Charlotte Hjørringgaard Larsen som solist.

Pris: kr 75,00

Varighed:120 min.

Arrangør: Undergrundsteatret og Farum Kulturhus

Ray Weaver – sange og gode fortællinger
Singer-songwriter i Foyeren
Lørdag 30. september kl. 11.30
Den amerikanske musiker, singer-songwriter og forfatter
Ray Weaver er en fremragende musiker og blændende fortæller. Og det kombinerer han på forunderlig vis i sit
foyer-show i kulturhuset. Han har skrevet sange til både
Jes Holtsø og Nina Massara og er selv en formidabel sanger,
guitarist og ikke mindst historiefortæller, som han viser i
sin nyligt udkomne bog ”A Father’s Heart” med tilhørende
sange.
Ray Weaver har spillet koncerter og festivaler mange steder i USA og Europa og er et kendt navn på flere internationale radiostationer, hvor han tillige har været discjockey.
Alt dette kan man opleve denne lørdag i foyeren.
Pris: Fri entre

Varighed: 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Musicalen om skibet der ikke kunne synke
Musical (uddrag) i Foyeren
Lørdag 7. oktober kl. 11.30
Teatret Gorgerne præsenterer for første gang i Danmark
det bedste af musicaludgaven om skibet Titanic, der ikke
kunne synke. Katastrofen regnes for en af de helt store
tragedier i det 20. århundrede.
Titanic er skrevet af Peter Stone med tekst og musik af
Maury Yeston og havde premiere på Broadway i 1997. Gorgernes uddrag fra musicalen er en forsmag på hele forestillingen, der spiller i Galaksen fra 7. til 11. november 2017.
Medvirkende: Musicalgruppen Gorgerne.

Pris: Fri entre

Varighed: ca. 1 time

Arrangør: Musicalgruppen Gorgerne.

Musikalsk møde mellem Europa og Brasilien
Latin i Foyeren
Lørdag 14. oktober kl. 11.30
Tresafinado er en trio med to danskere i musikalsk dialog
med en brasilianer - og derved er der lagt op til et spændende møde mellem europæisk og sydamerikansk musik.
Trioen blev dannet i 1998 og har mere end 150 koncerter samt fire cd’er bag sig. Den arbejder i spændingsfeltet
mellem europæisk og sydamerikansk musik, hvor grænserne mellem genrerne udviskes.
Medvirkende: Pia Kaufmanas, fløjte, Torsten Borbye Nielsen, guitar og Afonso Corrêa, percussion.

Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Furesø Musikskole
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Musik
Traditionel musik Bugge, Fox og Høirup
Folkemusik i Foyeren
Lørdag 28. oktober kl. 11.30
Her kommer tre dygtige musikere, som sammen tilbyder
en storstilet koncertoplevelse bestående af en blanding
af traditionel musik fra Danmark, Canada og USA, krydret
med et par gamle danske sange.
Der tilsættes en håndfuld nye kompositioner, og det hele
serveres med et glimt i øjet og nogle gode historier fra livet på den internationale folk- og verdensmusikscene. Det
kan kun blive godt.
Medvirkende: Kristian Bugge, violin, Jamie Fox, violin, og
Morten Alfred Høirup, guitar og sang.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Farum Big Band varmer op til spil dansk dag
Folkemusik i Foyeren
Onsdag 1. november kl. 19.00
Aftenen før den landsdækkende Spil dansk dag optræder
Farum Bigband i kulturhuset under ledelse af dirigenten
Aske Drasbæk og med den uforlignelige crooner Kim Zachariasen som solist.
Det 12 mand store orkester har spillet på stort set alle landets små og mellemstore jazzscener og vil spille swing og
jazz. Men bandets dirigent vil naturligvis også sørge for at
skele lidt til den danske sangskat.
Medvirkende: Farum Bigband, Aske Drasbæk og Kim Zachariasen.
Pris: Fri entre

Varighed: ca. 2 timer

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik

Fællessang på dansk … og så kommer Ghita Nørby
Spil Dansk Dag i Foyeren
Torsdag 2. november kl. 11.00 & kl. 15.00
Kl. 11.00 – 12.00:
Læg vejen forbi til hyggelig fællessang på dagen, hvor vi fejrer dansk musik og sang over hele landet. Der skal
synges både nye og gamle sange, som er særligt udvalgt til Spil Dansk fejringen. Korlærer Marianne C. Eriksen fra
Furesø Musikskole sørger for, at alle sangglade er i de bedste hænder.
Kl. 15.00 – 15.30:
Undergrunden med Ghita Nørby i Foyeren.
Undergrunden præsenterer et helt frisk program med Ghita Nørby - tekster af Dalai Lama, H.C. Andersen og digte af
Henrik Nordbrandt og Fontaine. Teaterchef og pianist Anders Ahnfelt-Rønne giver indspark og modspil til Ghita Nørby
– med moderne, smuk og intens musik.
Cafe Rucola tilbyder frisksmurt, dansk smørrebrød og gammeldaws æblekage.
Pris: Fri entre

Arrangør: Furesø Biblioteker, Furesø Musikskole, Egnsteatret Undergrunden og Farum Kulturhus
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Musik
Men så har vi Repeatles
Beatles koncert i Teatersalen
Fredag 3. november kl. 19.00
The Beatles… nej det berømte Liverpool-band kan af gode
grunde desværre ikke komme selv. Men så kan kulturhuset
i stedet præsentere det næstbedste, nemlig Danmarks førende Beatles-band: Repeatles.
Bandet kommer på besøg med sit ”best of”-show – og udover en rask lille twist fra 60’erne, bliver der mulighed for
på ægte britisk vis at nyde Cafe Rucolas fish’n’chips i det
berømte avispapir-kræmmerhus.
Medvirkende: Asger Ahn, Peter Smith, Brian Jensen, Robert
Mulder og Allan Bode.

Pris: kr. 150,00

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Pianisten Ulrich Stærk
Klassisk musik i Foyeren
Lørdag 4. november kl. 11.30
Ulrich Stærk hører til eliten blandt skandinaviske pianister
med langt over 150 koncerter om året i ind- og udland. Han
er samtidig modtager af flere hæderspriser og nomineringer.
Seneste udgivelse er en verdenspremiere - nemlig verdens
første klassiske CD-app. udgivet af DR og dacapo, med
fransk musik for cello og klaver sammen med DRs solocellist Henrik Dam Thomsen.
Medvirkende: Ulrich Stærk.

Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Kys & Vinyl – da Beatles kom til byen
Musikteater i Teatersalen
Onsdag 15. november kl. 14.00
Disse to dygtige, unge skuespillere fra Teater V har tidligere besøgt kulturhuset - sidst i forestillingen ”Når alt går
i Nilfisk”. Nu er de klar med en ny musikalsk forestilling “Kys og Vinyl”. Det er en sjov musikalsk forestilling, hvor
to unge kvinder mødes i en københavnsk pladeforretning i
1964 – den dag The Beatles spillede koncert i KB-hallen. De
fortæller om deres liv og synger et udvalg af tidens hits.
Medvirkende: Stine Prætorius, Signe Vaupel og Fredrik
Mellqvist (akkompagnatør).
Billetsalg i Ældresagens Buscafé ved Grafen fra onsdag den
11. oktober kl. 9.00 – 11.30 og derefter hver onsdag. Prisen
er inklusiv et glas vin, øl/vand i pausen.
Pris: kr. 100,00

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Ældresagen

Thorbjørn Risager i duo-format
Blues i Foyeren
Lørdag 18. november kl. 11.30
Thorbjørn Risager og hans orkester har fornylig oplevet stor
succes med to DMA-statuetter for bedste bluesudgivelse i
2013 og 2014 samt stor tysk kritikerpris.
Nu kommer muligheden for at høre Thorbjørn Risager under mere intime omstændigheder i duo-format. Med sig har
han nemlig sin faste makker Emil Balsgaard, en af landets
fornemmeste boogie-pianister.
Medvirkende: Thorbjørn Risager, guitar og sang, og Emil
Balsgaard, klaver.

Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Bløde toner med Satin Swing
Jazz-musik i Foyeren
Lørdag 25. november kl. 11.30
Satin Swing er en flok garvede musikere, som har optrådt
på både danske og udenlandske jazzscener – og selvom man
ikke tror det, kender mange allerede Satin Swing – nemlig
som Værløse Jazzkompagni.
Satin Swing har dog skiftet lidt ud i besætningen til lejligheden, men spiller fortsat den glade og medrivende jazz,
der altid giver tilhørerne en fornøjelig oplevelse.
Medvirkende: Poul Mørch, saxofon, Hans Svenne, basun,
Niels Elberling, piano, Philip White, bas & Poul Reib, trommer.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Big Creek Slim og Peter Nande
Blues i Foyeren
Lørdag 2. december kl. 11.30
Big Creek Slim og Peter Nande gør blueshistorien "levende"
med rå og nærværende blues. De spiller Chicago og Delta
blues inspireret af Howlin' Wolf, Muddy Waters, Hooker og
Sonny Boy Williamson.
Årets danske bluesnavn 2015 "Big Creek Slim” har nok Danmarks bedste bluesstemme og en feeling som de gamle
blueshelte, mens Peter Nande er kendt som en udadvendt
virtuos mundharpespiller og sanger.
Medvirkende: Peter Nande, harpe, og Big Creek Slim, guitar.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik

Hugo spiller julejazz - igen
Julejazz i Foyeren
Lørdag 16. december kl. 11.30
Der er successer – og så er der store successer… I den sidste kategori finder vi jazztrommeslageren Hugo Scheels julejazz fra julen 2016, der fyldte Farum Kulturhus – og samtlige gæster med høj julestemning.
Hugo Scheel har tilkaldt disse herlige, superdygtige, svenske jazz-venner igen op til den kommende jul. Og de er på
pletten for at spille julejazz i kulturhuset igen. Det betyder tårnhøj kvalitet og festlige øjeblikke.
Medvirkende: Hugo Scheel, trommer, Leif Jensen, bas, Jack Andersson, trompet, Lasse Carlsson, klarinet, Claes Rydbeck, banjo og Hans Engelstam, basun.
Pris: Fri entre

Varighed: 2 x 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
~ 15 ~

Udstillinger
Lokale kunstnere 2017
Udstilling i alle Gallerierne
Lørdag 12. august - lørdag 23. september
Fernisering: Lørdag 12. august kl. 12.15
”Lokale Kunstnere” er en spændende udstilling, hvor husets gallerier vil være et overflødighedshorn af mangfoldig,
lokal kunst. Furesø Kunstforening har traditionen tro inviteret alle kunstnere bosat i Furesø Kommune til at deltage
i udstillingen, hvor eksempelvis kunstnerspirer kan måle sig
med mere erfarne.
Deltagere: Ca. 100 kunstnere repræsenteres med omkring
200 værker spændende fra malerier til keramik, fotos og
tekstilkunst.
Borgmester Ole Bondo Christensen holder ferniseringstalen.
Pris: Fri entre

Arrangør: Furesø Kunstforening

Aktuel udstilling om dansk ind- og
udvandring
Særudstilling i Immigrantmuseet
Lørdag 16. september
Åbning: Lørdag 16. september kl. 12.00
Immigrantmuseet i Kulturhuset præsenterer denne tidlige
efterårslørdag en udstilling, der rejser debatten om, hvordan identiteten opbygges og bevares, når man bosætter sig
i det fremmede.
Udstillingen er et produkt af et langvarigt forskningssamarbejde mellem Immigrantmuseet, Udvandringsarkivet, og
Aalborg Universitet.
Den besøgende kan opleve, lytte og mærke historier fra
dansk udvandring til USA, Argentina og Australien og indvandring til Danmark fra Tyrkiet og Rumænien.
Pris: Fri entre

Arrangør: Immigrantmuseet
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Udstillinger
To azurmalere og en gæst med fotos
Udstilling i FløjGalleriet
Lørdag 30. september - onsdag 15. november
Fernisering: Lørdag 30. september kl. 11.00
De to Azurmalere Vibeke Ringholm og Erik Parbst har inviteret en gæst med til denne udstilling – nemlig fotografen
Stig Jørgensen.
Vibeke Ringholm maler mest abstrakt, men ofte med figurative elementer i akryl på lærred, mens Erik Parbst maler
variationer af natur i forskellige paletter. Gæsten Stig Jørgensen udstiller fotos af naturen.
Kunstnere: Vibeke Ringholm, Erik Parbst og Stig Jørgensen.

Pris: Fri entre

Arrangør: Azurmalerne

Bredahls internationale design
Udstilling i GangGalleriet
Lørdag 30. september - lørdag 18. november
Fernisering: Lørdag 30. september kl. 12.45
Der findes et spændende felt, hvor design bliver til kunst.
I det område opererer designeren Erik Bredahl med sine
smukke ting i træ: Fade, vaskekummer, spadserestokke,
stumtjenere – ja alt hvad der kan formes påny.
Erik Bredahl er uddannet fotograf og har fotograferet alt
mellem himmel og jord i 50 år – og arbejdet med lys og
former bragte ham på designer-kursen, hvor han i dag har
absolut international klasse.
Kunstner: Fotograf og designer Erik Bredahl.
Pris: Fri entre

Arrangør: Farum Kulturhus
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Udstillinger
Teodor Bok – den polske mester
Udstilling i Galleriet
Lørdag 30. september - onsdag 8. november
Fernisering: Lørdag 30. september kl. 12.15
Maleren og billedhuggeren Teodor Bok blev født i Polen i
1947 men blev, som det overgik mange jøder på den tid i
den Sovjet-dominerede østblok, udvist af sit hjemland. I
1956 fik han politisk asyl i Danmark.
I årene efter ankomsten til Danmark uddannede Bok sig på
Kunsthåndværkerskolen og udstillede derefter - frem til sin
død i 2007 - i Danmark, Sverige, Tyskland og Polen og har
også illustreret bøger og tidsskrifter.
Kunstner: Teodor Bok (1947-2007).
Pris: Fri entre

Arrangør: Farum Kulturhus

Up to You
Udstilling i FløjGalleriet
Lørdag 18. november - onsdag 3. januar 2018
Fernisering: Lørdag 18. november. kl. 11.00
Lise Hellemanns grundlæggende inspiration er et motiv, der
gør hende åndeløs, eller en stemning der gør indtryk. Elene
er intuitiv maler - fortrinsvis nonfigurativt, mens Birthe har
farver og natur som ledetråden.
Birgits basale udtryk i billederne er glade farver med grobund i det naturalistiske, og med en overgang til det abstrakte og det dobbelttydige tema "Up to You” lægger det
op til beskuerne at tolke eller blot nyde billederne.
Kunstnere: Lise Hellemann, Elene Hildorf, Birthe Myrhøj og
Birgit Steen.
Pris: Fri entre

Arrangør: Azurmalerne
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Udstillinger
Gensyn i kunstforeningen
Udstilling i Galleriet
Lørdag 18. november - 6. januar 2018
Fernisering: Lørdag 18. november kl. 12.15
Omdrejningspunktet for denne fællesudstilling er et ønske
om et tættere samarbejde, hvor man måske får svaret på
via gensidig nysgerrighed, hvordan kunsten gennem mange
år har udviklet sig.
På denne udstilling vil publikum kunne følge, hvordan medlemmernes værker i dag kommunikerer og virker i en udstillingssammenhæng.
Kunstnere: Ingunn Vestby, broderi på bemalede flader,
Astrid Brandt, ler-tableauer, Bente Skytte, tekstilcollager.
Pris: Fri entre

Arrangør: Furesø Kunstforening

Dyreliv i GangGalleriet
Kunstudstilling i GangGalleriet
Lørdag 25. November - 13. januar 2018
Fernisering: Lørdag 25. november kl. 12.15
På denne udstilling med gruppen Dyreliv kan man se en
mangfoldighed af dyr. Der arbejdes kunstnerisk med æstetik, teknik, materiale og udtryk, og det gør denne udstilling seværdig. Der vises dyr – nogle som man ser dem og andre efter mere løssluppen fantasi. Værkerne står i kontrast
til hinanden, men udgør alligevel en homogen udstilling.
Medvirkende: Anne Gyrite Schütt, Elna Christiansen,
Flemming H, Carsten Hansen, Lene Stevns Jensen, Gina
Hedegaard Nielsen, Hanne Galschiøt, Lise Ring, Lone Schiøtz Nielsen, Marianne Seidenfaden, Marie Falkenberg Mortensen, Steen Malberg og Tove Møller.
Pris: Fri entre

Arrangør: Farum Kulturhus
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Børneteater
Konen i Muddergrøften
Børneteater i Teatersalen
Lørdag 16. september kl. 11.00
Forestilling af Andersens Kuffert Teater
Fiskeren får besøg af en ønskefisk, og fiskerens kone Ilsebil
ønsker sig et større hus og en støvsuger. Hun ønsker sig også
et slot, og hun ønsker sig at være pave - og måske også gud.
Ilsebils mand vil bare have ro…
Da han en dag fanger en talende fisk, får Ilsebil et større
hus - og tilmed så meget plads, at hun glemmer sin mand.
Hun glemmer, at der er en, som elsker hende, som hun er!
Historien ender med en ret brat landing!
Medvirkende: Henrik Rosenquist Andersen. Instruktør: Henrik Rosenquist Andersen.
Aldersgruppe: 3-9 år
Pris: kr 50,00

Varighed: 40 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Eventyret om Dronning Dagmar
Børneteater i Teatersalen
Lørdag 28. oktober kl. 11.00
Forestilling af Svanen, Dansk-Tjekkisk Dukketeater
I skal se et eventyr om en prinsesse, der blev giftet bort
til en konge fra et land højt mod nord… Et land fyldt med
eventyr, fare og forhindringer - men også kærlighed.
Det er en musikalsk fortælling med dukker som Dronning
Dagmar og Kong Valdemar Sejr, og stemningen bliver slået
an til en munter rejse tilbage i tiden ned gennem Europa og
tilbage igen fuld af god musik.

Aldersgruppe: fra 5 år
Pris: kr 50,00

Varighed: 35 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Børneteater
Den lille pige med Svovlstikkerne
Børneteater i Teatersalen
Lørdag 25. november kl. 11.00
Forestilling af Apollo Teater
Den lille pige med svovlstikkerne – H.C. Andersens sørgelige eventyr spilles her på en moderne og visuel måde med
masser af lune, poesi, komik og dans. Forestillingen har
vundet Red Barnets Børnerettighedspris i 2010.
Instruktøren Erik Pold leverer et rigtigt godt bud på en original vej ind til historiens indre – en original udgave, der
giver historien om den lille fattige pige, der dør af kulde,
et både rørende og tankevækkende tvist.
Instruktør Erik Pold. Eventyr med dans og ballet.
Aldersgruppe: 6-12 år
Pris: kr 50,00

Varighed: 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus

Den store nisseprøve
Børneteater i Teatersalen
Lørdag 9. december kl. 11.00 og kl. 13.00
Forestilling af Louise Schouw Teater
I ”Den store nisseprøve” skal nisserne Nis og Nissesisse i
skole, og alle nisser skal derfor til nisseprøve for at beholde
deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære en
grøn nissehue - enhver nisses skræk.
Tænk at skulle ende sine dage som grøn havenisse, men
som andre drengenisser har Nis svært ved at sidde stille i
skolen, og han kommer til at ændre på nogle af julesangene. Nissesisse består nemt prøven…
Aldersgruppe: 4-10 år
Pris: kr 50,00

Varighed: 45 min.

Arrangør: Farum Kulturhus
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Andre arrangementer

GALAKSENS BORGERSCENE PRÆSENTERER

livslinjer
LIVSKLOGT OG VEDKOMMENDE ÆLDRETEATER
Teaterforestilling i Teatersalen
Fredag 1. september - tirsdag 5. september
Premiere: Fredag 1. september kl. 19.00
Det bliver ofte diskuteret, hvad der er god ungdomskultur, og hvad der skal til for, at de unge får lyst til og mod på at
engagere sig i kulturlivet. Men hvad med de ældre? Kan de andet end at være det dannede publikum? Ja da!
I Galaksen skaber vi et autentisk teaterstykke ud fra ældres egne livshistorier. Her er det positivt - ja faktisk et krav at man er fyldt 65. For så ved man noget om livet!
I 14 intense dage henover uge 34 og 35 arbejder de medvirkende i Livslinjer dagligt, og intensivt, med forestillingen,
som ved hjælp af professionelle instruktører sammensættes af de historier, de medvirkende selv bidrager med. Det
bliver til omkring en times teater om de oplevelser, der former os som mennesker, om det vedkommende og væsentlige i livet og om tanker, der favner både livet og døden.
Spilledage:
Fredag 1. september kl. 19:00
Søndag 3. september kl. 15.00
Mandag 4. september kl. 19.00
Tirsdag 5. september kl. 10.00 for skoler i Furesø Kommune.
Billetter kan købes på www.billetlugen.dk
Brug for yderligere information? Så er vi at finde på www.galaksen.dk / info@galaksen.dk / 7235 4720
Pris: kr. 80,00

Varighed: ca. 1 t.

Arrangør: Galaksens Borgerscene
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Andre arrangementer
Kina – verdens stormagt nummer to
Foredrag i Teatersalen
Torsdag 7. september kl. 19.00
Foredrag af Andreas Bøje Forsby, DIIS
Andreas Bøje Forsby forsker i international sikkerhed.
Navnlig Kina og dets asiatiske naboer har han fokus på,
herunder Kinas udenrigs- og sikkerhedspolitik og landets
selvforståelse og rolle som stormagt. Han ser også nærmere på forholdet mellem USA og Kina – herunder USA’s
udenrigs- og sikkerhedspolitik i Asien med brændpunkter
som det Sydkinesiske Hav, det Østkinesiske Hav og den Koreanske Halvø.
Billetter kan købes på www.alleroed-furesoe.netoplysning.
dk eller i døren. Prisen er inklusiv et lille traktement.
Pris: kr. 100,00

Varighed: ca. 2,5 timer

Arrangør: NETOP Allerød-Furesø og Farum Kulturhus

Prøv selv at være handicappet
I Kulturhuset
Lørdag 9. september kl. 10.00
Danske Handicaporganisationer i Furesø indbyder i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut alle gæster i
Kulturhuset til en tur i kørestol, en tur med høretab eller
med tab af syn i forskellige grader.
Der er tale om praktisk afprøvning, hvor man er simuleret
bruger. Lone Sigbrand fra Statens Byggeforskningsinstitut
vil guide dagens deltagere, som kan vente sig en helt igennem tankevækkende oplevelse!
Alle er velkomne til at opleve verden et kort, lærerigt øjeblik fra en kørestol – eller som dårligt hørende eller seende. Man mærker på sin egen krop, hvor svære selv små ting
kan forekomme i hverdagen.
Pris: Fri entre

Varighed: ca. 2 timer

Arrangør: Danske Handicaporganisationer og SB
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Andre arrangementer
Fest og farver på Farverige Furesø
Festival i Farum Kulturhus
Lørdag 16. september kl. 11.00 - 14.00
Siden 2009 år har Integrationsrådet i Furesø Kommune sat
alle sejl til på denne årlige festdag, der fejrer kommunens
etniske mangfoldighed, hvor man mødes på tværs af alle
kulturer og bl.a. smager på de deltagende nationers spændende og ofte eksotiske mad.
I år optræder Apollon Orkestret med græsk folkemusik,
Said og hans dansere med afrikansk dans og trommer, Paolo
Nanis med sin komedie Jekyllon Ice samt den orientalske
violinspiller og sanger Zeki Sadik.
Medvirkende: Borgerne fra mange dele af verden (som bor
i Furesø). Festivalen åbnes af borgmester Ole Bondo Christensen.
Pris: Fri entre

Varighed: 3 timer

Arrangør: Integrationsrådet/Farum Kulturhus

Vestagers kamp mod ulovlige karteller
Foredrag i Teatersalen
Torsdag 5. oktober kl. 19.00
Foredrag af Margrethe Vestager
Den danske konkurrencekommissær i EU, Margrethe Vestager, som regnes blandt de 100 mest indflydelsesrige personer i verden, kommer til kulturhuset denne torsdag aften
og fortæller om EU.
Foredraget handler blandt andet om arbejdet med - på EUplan - at modvirke globale virksomheders lyst til ulovlige
prisaftaler – de såkaldte karteldannelser. Hun har for nylig
anlagt sager mod både Apple og Google.
Billetter kan købes på www.alleroed-furesoe.netoplysning.
dk eller i døren. Prisen er inklusiv et lille traktement.
Pris: kr. 100,00

Varighed: ca. 2,5 timer

Arrangør: NETOP Allerød-Furesø
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Andre arrangementer
Oktoberfest med spændende øl i glasset
Ølsmagning i Teatersalen
Torsdag 12. oktober kl. 14.00
Denne efterårseftermiddag skal deltagerne smage syv øl
fra det bedste af det bedste i Europa. Og øl er også kulturhistorie, der viser sig i en spændende færd i ord og billeder
gennem Europas dramatiske ølhistorie.
Undervejs er der smagsprøver på fx Paulaner Salvator fra
München, Imperial Stout fra Storbritannien og brunt munkeøl fra Belgien. Foredraget bygger på en af Carsten Berthelsens bøger: "Ølrejsen”.
Deltagere: Alle ølelskere – men man skal være fyldt 18 år.
Billetter kan købes hos Claus S. Friis, via e-mail;
claus@seeberg-friis.dk eller på telefon 22 79 76 01
Prisen er inklusiv foredrag, tapasbuffet og ølsmagning.
Pris: 225,00

Varighed: ca. 2 timer

Arrangør: Ældresagen

Kommunalvalget i november 2017
Valgborgermøde i Teatersalen
Tirsdag 31. oktober kl. 14.00
Den 21. november 2017 skal Furesø Kommunes borgere
sammensætte Furesø Byråd for den kommende periode på
fire år – og forud for selve valghandlingen går altid en slagfærdig debat om de lokale anliggender.
Debatten finder man i lokalbladene og på vælgermøder
osv., men mødet i Farum Kulturhus er en særlig mulighed
for at få en god snak med de lokale politikere, der er opstillet for partierne – ansigt til ansigt.
Medvirkende: Borgere, byrådsmedlemmer og forvaltningen.

Pris: Fri entre

Varighed: ca. 2-3 timer

Arrangør: Ældresagen
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Andre arrangementer
Så kan julegaveindkøbene komme i gang
Julemarked i Foyeren, Galleriet og Teatersalen
Lørdag 11. november kl. 10.00 - 15.00
Omtrent midt i november indbyder Farum Kulturhus til
årets hyggeligste begivenhed: Julemarkedet hvor hele huset er inddraget i denne festlige, traditionsrige begivenhed, der fylder gallerierne med jul.
Her fås næsten alt: Kunsthåndværk af høj kvalitet, julepynt og bagværk - så tag hele familien med ind i en verden
af nisser, engle, juledekorationer, glas, filt, træ, læder og
få de sidste gaver – eller første - købt.
Medvirkende: Kunsthåndværkere, hobbyfolk og Furesøs
borgere

Pris: Fri entre

Varighed: ca. 5 timer

Arrangør: Farum Kulturhus

Den berømte julescenografi
Juleudsmykning i Foyeren
Hele december i Kulturhusets åbningstider
Hvert år i december begynder mange Furesøborgere at kigge efter kulturhusleder Zanne Jahns traditionsrige julescenografi i foyeren. Når den kommer frem – hvert år i en ny
og altid original fremtoning – så ved alle nemlig, at julen
er nær.
Måske varer det endda ikke så længe, før ideerne begynder
at vise sig i Zanne Jahns fantasi… Men alt forbliver hemmeligt til premieren lige efter julemarkedet. Men som altid
bliver den nærmest fortryllende og fantastisk.

Pris: Fri entre

Arrangør: Farum Kulturhus
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I Kulturhuset

Cafe Rucola – her slapper man af og hører musik
Mandag-fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-14
Midt i Farum Kulturhus findes Cafe Rucola, hvor man får en let frokost på hverdagene eller brunch på de lørdage, hvor
Kulturhuset holder sine dejlige Foyerkoncerter. Her finder man også scenen, der bruges til musikarrangementer på
udvalgte lørdage i årets løb.
I cafeen er der aviser på mange sprog, og man kan koble sig på det trådløse netværk.
Rucola ledes af Malene Jacobsen, som også klarer selskaber.
Ring på 28 44 78 55 eller send en mail på cafeen@caferucola.dk.
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I Kulturhuset
Biblioteket midt i Kulturhuset
Midt i kulturhuset ligger Furesø Bibliotek i nyindrettede lokaler og med bibliotekstilbud
fra alle ender af kulturen. Her bliver man inspireret af bogudstillinger, af rummene og
de nyindrettede områder. I 2017 er åbningstiden udvidet med selvbetjenings-åbent,
så borgerne har mulighed for at lægge biblioteksbesøgene på tidspunkter, der passer
dem. Hold øje med vores hjemmeside furbib.dk, både åbningstider og arrangementstilbud annonceres.

Sundhedsplejen - nu en fast del af Farum Kulturhus
I januar fik kulturhuset en ny beboer, da Furesø Sundhedspleje rykkede ind nær GangGalleriet med klinik- og øvelseslokaler. Nu er der så kultur i babyhøjde, og resten af
huset – administrationen, biblioteket og Immigrantmuseet – har budt velkommen til
et team af professionelle sundhedsplejersker og de mange småbørn, der nu dagligt
kommer på besøg. De 17 ansatte ledes af sundhedsplejerske Susanne Dal Gravesen.
Mere om Sundhedsplejen på http://www.sundhedsplejen.furesoe.dk

Billen - her øver fremtidens bands – og fortidens
Billen i Farum Kulturhus er stedet, hvor de lokale bands øver sig – og måske forbereder
sig til en fremtid i musikbranchen. Men der er også ældre årgange, der stadig synes,
det er givende at spille i rockband - selvom de har passeret de 70… Dem er der en del
af – og de mødes også i Billen – under overskriften ”Rock & Old” – og i Ældresagens
regi. Der er elektronisk booking i Billen – og man kan få en adgangs-brik ved at kontakte Lars Verdich på mailen lve@furesoe.dk.

Stien - Kulturhusets tidligere anneks har nu en anden funktion
Stien har indtil midten af 2017 været et helt kulturcenter for sig selv, men virker som
supplement til Farum Kulturhus.
Der er værksteder og mødelokaler, så har man et eller andet på programmet og har
brug for plads, kan man også leje lokaler til mange formål på Stien.
Se mere på www.farumkulturhus.dk

Billedskolen – her begynder den udøvende kunst for mange
Billedskolen i Farum Kulturhus er et spændende sted. Her begynder hos mange en
livslang udvikling af billedkunstneriske evner. Her mødes talentfulde unge mennesker,
der vil videreudvikle deres evner. Billedskolen begynder sæsonen i september, så det
er nu, hvis man vil sikre sig en plads til børn og unge mellem 8 og 16 år.
Der undervises i tegning, akvarel, maleri, grafik, skulptur, design og arkitektur, og man
kan tilmelde sig på www.billedskolenifarum.dk.
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I Kulturhuset
Verdensopera i Grafen
Kulturhusets biograf, Grafen, viser i løbet af efteråret de fornemste operaforestillinger fra Metropolitan Operaen i New York.
Forestillingerne vises de pågældende lørdage kl. 14.00. Billetbestilling på tlf. 44 95 84
80. Hele programmet kan ses på Grafens hjemmeside: www.grafen-bio.dk.

Fyraftenssang – her slapper man af med sang
Hver anden tirsdag i efteråret indbyder Ældresagen traditionen tro til fyraftenssang.
Hver af de populære aftener indledes af en kendt person, der på forhånd har udvalgt
de sange, der skal synges - ofte med udgangspunkt i noget aktuelt – og nogle gange
lidt provokerende og anderledes.
Fyraftenssangen foregår i kulturhusets foyer ved Cafe Rucola – og her kan det syngende publikum få smurt ganen – både med kaffe og kage – eller måske en lille én.

Furesø Musikskole - musikundervisning for alle
Furesø Musikskole i kulturhuset er et tilbud til alle, der har lyst til at lære at spille både de 0-25-årige og de mere modne årgange. Furesø Musikskole tilbyder fordybelse
og samvær gennem musikken med højt kvalificerede lærere, som måske åbner dørene
til livslang nydelse af musikken – eller måske ligefrem en karriere.
Furesø Musikskole udvikler musisk talent, uanset alder og niveau. Begynd med et besøg på skolens hjemmeside: www.furesoemusikskole.dk.

Immigrantmuseet
Immigrantmuseet viser indvandringens historie – og det er historien om den hollandske flosshat i 1500-tallet, om en kinesisk restaurant på Nørrebro, om bazaren i Aarhus,
om tyskere på Alheden og om en national burka-optælling.
Det drejer sig om mennesket, der rejser for at finde arbejde, kærlighed, rigdom eller
sikkerhed – men også om opholdstilladelse og indfødsret, asylcentre, flygtningekvoter
og konventioner. Åbent tirs.-lør. kl. 10.00 – 16.00.

Værkstederne
Man kan dyrke flere forskellige spændende hobbies i kulturhuset, der stiller veludstyrede værksteder til rådighed via foreningerne.
Man kan lave keramik, glasbrænding og smykkekunst. Det kræver dog, at man melder
sig ind i en af de respektive foreninger på området – og der er rift om pladserne.
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Skovhuset ved Søndersø
Skovhuset er et udstillingshus og ramme om
kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Skovhuset er nu med, for første gang, i Kulturhusets folder. Det
er naturligt, og vi er glade for at kunne præsentere Skovhusets
program i forlængelse af Kulturhusets program for efteråret.
I en kommune, hvor kulturen har så høj prioritet, er det vigtigt, at det glade budskab kommer så bredt ud som muligt.
Kommunens kulturbrugere får hermed en næsten total information, om hvilke flotte tilbud der er for efteråret, inden for
stort set alle genrer.

Foto: Niels Plum.
Åbningstider: Skovhuset og Caféen har åbent
onsdag, lørdag og søndag og helligdage kl. 11 - 17.

Skovhuset er et mindre udstillingssted beliggende smukt ved
den sydlige ende af Søndersø, lidt skjult, men med renoveringen af facaden til Ballerupvej gjort mere synligt og tilgængeligt.
Her går natur, kultur og billedkunst op i en højere enhed. Man
kan kombinere en tur rundt om Søndersø med en kop kaffe i
Skovhusets cafe, nyde den udstillede kunst – beskrevet på de
næste sider.
Skovhuset glæder sig til at byde dig velkommen og dele herlighederne med dig.
Der vil i efteråret blive arrangeret to – tre koncerter, disse annonceres i lokalpressen.
På gensyn Henning Bek - formand for bestyrelsen.

Skovhusets café er placeret i stueetagen, hvor de store vin-

Foto: Niels Plum.
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duer giver et fantastisk lysindfald. Der er udsigt over søen, huset er omkranset af skoven, og man føler sig midt i et natursceneri. Når vejret er fint, kan mad og drikke nydes i det fri på
den store terrasse foran caféen.
I den økologiske café sælger vi varme og kolde drikke, også
øl og vin, og lækker kage. I forbindelse med caféen har vi en
mindre butik, hvor vi udstiller og sælger et udvalg af bøger,
plakater, postkort og kunst.

Ballerupvej 60, 3500 Værløse - 72 35 61 40 - www. skovhus-kunst.dk

Skovhuset ved Søndersø
Kommende udstilling lørdag 12. august - fernisering kl. 15.00 - til søndag 8. oktober kl. 17.00
“4 MED FARVE”
JOHANNE FOSS, EGON BJERG NIELSEN,
HANNE SEJRBO OG MORTEN SKOVMAND
De fire kunstnere vil vise, hvilket aktiv farven er i deres
billeder. De tager alle afsæt i naturen, men transformerer på hver deres måde oplevelser og iagttagelser til værkerne: olie, akvarel, tegninger, farveraderinger og collager.
Kunstnerne har skabt mange udstillinger sammen, og
det er blevet sagt, at de danner “en velsammenspillet
kvartet, der ganske vist musicerer i farvetoner frem for
i lyd”.
De har blandt andet lavet udstillinger på Johannes
Larsen Museet i Kerteminde, i Nordens Hus på Færøerne
og på Ljungberg Museet i Sverige.

Morten Skovmand. “Farvevandring”. 60 x 50 cm. Olie.

SkovhusNyt: Hvis du vil vide mere om den aktuelle udstilling,

kommende udstillinger, Skovhusets Venners arrangementer eller
Skovhusets andre kunstneriske aktiviteter, så gå ind på Skovhusets
hjemmeside: www.skovhus-kunst.dk, og klik ind på publikationer,
for at se SkovhusNyt, der udkommer 4 - 6 gange om året. SkovhusNyt er et 16 / 24 siders katalog, der leveres gratis til medlemmerne af
Skovhusets Venner.

Ballerupvej 60, 3500 Værløse - 72 35 61 40 - www. skovhus-kunst.dk
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Skovhuset ved Søndersø
Udstilling lørdag 21. oktober - fernisering kl. 15.00 - til søndag 17. december kl. 17.00
Udstillingen Streg, farve - værk og vrimmel
indeholder værker af Lisbeth Groth-Jensen, Jane Nielsen-Hansen, Jens Peter Kellermann og Jens Haugen
Johansen.

Jens Haugen-Johansen
Kultbillederne er malet fra midt 80’erne og frem til i dag.
Alle er malet på hjemmepræpareret lærred efter en gammel
opskrift. Dette giver mange muligheder rent malemæssigt
- et sugende lærred, hvor farven står næsten tempera*-agtigt. De springende dyr ses overalt og danner tilsammen
en komponent mosaik hen over billedfladen, hvis baggrund
kan have farver varierende over grøn, okker, blå neapel, gul
eller blå. Mennesket og fuglen er senere kommet til, som
figurer, der indgår på linie med dyret. Farven og farvelagene
skal gøre det muligt at forene de to elementer; figurer og
baggrund.
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En af Jens-Peter Kellemanns hovedinspirationskilder er
den bibelske fortælling om menneskets uddrivelse fra Paradiset. Den er sjældent det egentlige motiv, i stedet skildrer han konsekvensen af menneskets tabte uskyld. Hans
værker udgør en perlerække af græske og nordiske gudinder,
egyptiske sfinkser og helt almindelige mennesker, som på
forskellig vis repræsenterer alt det, der fulgte med vækkelsen af den menneskelige bevidsthed såsom forfængelighed,
indbildskhed, kærlighed og ømhed. Har været medlem af
Corner siden 1992.
På udtrykssiden lader Jens-Peter Kellermann sig også inspirere af fortiden. Som de gamle egyptere anvender han forskelligartede materialer i den enkelte skulptur, hvilket giver
hans figurer et råt og rustikt præg. For eksempel sætter han
bronze og marmor sammen med skiffer og tegl, ligesom
han til tider anvender readymades fra hverdagen som en
kop eller en vaselinedåse. Det fremhæver både de forskellige materialers stoflige og farvemæssige kvaliteter og tilføjer
samtidig værkerne en meget sanselig karakter.
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Undervisning i Skovhuset
Skovhusets Skole for Kunst, Design & Arkitektur
Male & Grafik holdet

Tegneholdet

Maleholdet

Billedkunstner Karen Serena

Billedkunstner Jane Maria Petersen

Foto Mladen Jørgensen

Foto Mladen Jørgensen

Billedkunstner Birgit Brandt

Mere info om Skovhusets Billedskole - se Skovhusets hjemmeside: www.skovhus-kunst.dk
Skoleservice
Skovhusets Skoleservice
tilbyder daginstitutioner,
skoleelever, elever fra
ungdomsuddannelserne
og sprogskolen omvisning
i Skovhusets skiftende
udstillinger. Skovhusets
omvisninger er dialogbaseret, dvs. at elevernes
fortolkninger af værkerne
inddrages. Omvisningerne
og evt. workshop varer
begge ca. 45 min.
Mere info se Skovhusets
hjemmeside.

Folkeuniversitetet
Skovhuset udbyder kurser i kunsthistorie i samarbejde med Folkeuniversitetet i København. Alle kurserne varetages af mag.art og ph.d. Niels Marup, der er en efterspurgt foredragsholder med mange års forsknings- og undervisningserfaring. Mere
info se Skovhusets hjemmeside: www. skovhus-kunst.dk
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Oktober
Rune Klan
5. oktober

Kulturhuset Galaksen
Bymidten 48 - 3500 Værløse
info@galaksen - www.galaksen.dk
Et uddrag af vores efterårsprogram.

Det anmelderroste comedyshow Barnløs. Han runder
40 år om lidt og er lykkelig gift, men af uransagelige
årsager har han stadig ikke sat børn i verden. Det faktum kombineret med generel aldersvisdom, har, i følge
tryllemesteren selv, givet optimale betingelser og tid til
at skabe et helt nyt show. Et show til den allerøverste
underholdningshylde, hvor han hører hjemme.

Jazz på dansk
22. oktober
Oplev 4 topmusikere spille en række sange af bl.a. Carl
Nielsen, Kaj Normann Andersen, Mogens Jermiin Jensen, Pia Raug, Benny Andersen.

September
Tradish
23. september
Irsk aften med middag, folkedans og folkemusik.
Tradish er tre originale og rutinerede musikere med
håndværket i orden, glimt i øjet og masser af god musik
i instrumentkasserne. Trioens musikalske udgangspunkt
er traditionel irsk musik, men i en kreativ nyfortolkning
som også afspejler gruppens egne musikalske ideer.

Frede Fup

29. september
Oplev bandet som startede i slut 70´erne / start 80´erne
med to af medlemmerne fra Gasolin samt et par guitarister fra den hårde skole, plus sangeren Frede Norbrink.
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Yderligere info om billetter findes via www.galaksen.dk.

November
John Mogensen Showband

Carsten Bang

11. november

23. november

Dette band har sat sig for at genskabe den magi, der
omsluttede John Mogensen. Med en autentisk, rå, ærlig, kærlig og nærværende jargon, leverer bandet en
musikalsk fest i øjenhøjde med publikum.

Carsten Bang gæster Galaksen med sit nye show ALTER
EGO - et one man show om os! Glæd jer til endnu en
filosofisk, øjenåbnende og stærkt underholdende oplevelse fra Carsten Bang, der denne gang står ansigt til
ansigt med flere ansigter af sig selv.

Nissen der gerne ville være berømt
25. november
Frit efter Kim Fupz Aakesons børnebog. Nissen der ville
være berømt, er fortællingen om Nissen, der keder sig
ved at bo i en vaskekælder. Han kigger med længsel
ind gennem vinduerne til menneskene i de varme stuer,
der sidder og ser fjernsyn. Og en dag beslutter han sig
til at drage ud i verden for at blive berømt og ligge i
silkelagner ligesom dem inde i fjernsynet. Men bagsiden
af berømmelsen viser sig at være en hel anden historie.

Mike Andersen
17. november
Kom med til et brag af en koncert i forbindelse med
Mike Andersens nyeste album ’Devil is Back’. Det er 7.
album fra Mike Andersen, og denne gang er en del af
albummets sange skrevet i Nashville sammen med internationale topsangskrivere, og det har bl.a. ført til
en duet med den verdensberømte soulsangerinde Joss
Stone.

Johnny Logan & Friends

December
Anders & Katrine

22. november

17. december

Kom med til en helt forrygende aften med Johnny Logan og hans fantastiske danske orkester FRIENDS, under ledelse af Rasmus Hedeboe. FRIENDS er en samling
fantastiske musikere, som sammen med Johnny Logan
leverer et show i absolut topklasse. Publikum er overalt
begejstret og bliver taget med storm, når JOHNNY LOGAN & FRIENDS går på scenen.

Anders og Katrine er de super populære værter i Lille
Nørd på DR1 og Ramasjang. I et mix af sang, udklædning, sjov og ballade tager Anders og Katrine børnene
med på et underholdende eventyr gennem deres velkendte sange fra tv. Den energi, de to spasmagere er
kendt for på TV, vil de nu ud og sprede live i et musikalsk, børne- og dyrevenligt show.

Yderligere info om billetter findes via www.galaksen.dk.
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Samarbejdspartnere

Arkiver og Museer, Azurmalerne, Bibliotek og Borgerservice, Billedskolen, Cafe Rucola, Egnsteatret Undergrunden,
Farum Gymnastikforening, Farum Skytteforening, Film Art Skolen, Foreninger: Keramik og Glas, Frivilligcenter, Furesø
Kommune, Furesø Kunstforening, Galaksen, Grafen, Immigrantmuseet, Klima og Miljø, Kulturelt Samråd, Natteravnene, Marie Kruses Skole, Modeljernbaneklubben, Musikskolen, Oplysningsforbundene, Skovhuset og Ældresagen.

Foto: Lars Verdich
~ 36 ~

Følg os på Facebook

