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Program forår 2019
Udstillinger
5.  januar Azurmalerne - Naturen Kalder . . . . . . . . . . . . Side  4
12.  januar Furesø Kunstforening . . . . . . . . . . . . . . . . . Side  4
19. januar Erik Bredahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side  5
2.  februar På Flugt (Immigrantmuseet) . . . . . . . . . . . . . Side  5
9.  marts Azurmalerne - Mig selv  . . . . . . . . . . . . . . . . Side  5
9.  marts Villy Grønborg, Ewa Werber og Peter Holck .  .  .  . Side  6
16. marts Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  6
11.  maj Azurmalerne - Mixed Media  . . . . . . . . . . . . . Side  7
11.  maj  Furesø Kunstforening . . . . . . . . . . . . . . . . . Side  7
19.  maj Mikala Varming og Karen T..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  8
22.  juni Gert Brasque.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  8
22.  juni Guggen .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  9
29.  juni Azurmalernes Sommerudstilling  . . . . . . . . . . Side  9

Musik
12.  januar De tre Kongelige Sopraner . . . . . . . . . . . . . . Side  10
19.  januar Frim Fram Trio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  10
26. januar Tine Karlshøj & Kristine Thorup . . . . . . . . . . . Side  11
16.  februar Helner, Holtsø & Wittrock.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side  11
9.  marts Boysen/Andersen Band . . . . . . . . . . . . . . . . Side 12
16.  marts Mozarts Klaverkoncert nr. 20.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 12
30.  marts Nour Amora, Simon Ask & Sara Stein . . . . . . . . Side 13
6.  april MusikskolensTalentlinje .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 13
13.  april Rêve Bohème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14
27.  april Bernadotte Swingers  . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 14
11.  maj Rock & Old .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 15
22.  juni The Cannibals Happy Jazz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 15

Andre Arrangementer
8. januar Fyraftenssang .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 18
17.  januar Food Prepping  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 18  Foredrag
28.  januar Ikke uden min mor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 19 Foredrag
28.  februar Demokratiets Krise .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 19  Foredrag
13.  marts Sylvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 20
14.  marts Verdens Bedste Nyheder  . . . . . . . . . . . . . . . Side 20
31.  marts Så Syng da Furesø  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 21
2.  april Sønck en gang.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 21 
4.-5.  maj Dukkehusfestival . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 22 
6.  maj  Sweet and Swing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 22

Børneteater
19.  januar Den Lille Prins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 16
23.  februar Verdens Rigeste Tosse . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 16
30.  marts Prinsessen på Ærten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 17
11.  maj JUHU det er regnvejr.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Side 17
25  maj Karius og Baktus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Side 17

Samarbejdspartnere
Arkiver og Museer, Azurmalerne, Bibliotek og Borgerservice, Billedskolen, Cafe Rucola, Egnsteatret Undergrunden, 
Farum Gymnastikforening, Farum Skytteforening, Film Art Skolen, Foreninger: Furesø Keramik- og Kreativ-
forening, Frivilligcenter, Furesø Kommune, Furesø Kunstforening, Galaksen, Grafen, Immigrantmuseet, Klima og 
Miljø, Kulturelt Samråd, Natteravnene, Marie Kruses Skole, Modeljernbaneklubben, Musikskolen, Oplysningsfor-
bundene, Skovhuset og Ældresagen. 
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Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Kulturhus-administrationen Tlf. 72 35 45 80
Kulturhusets servicetelefon Tlf. 72 16 52 48

Åbningstider: 
Mandag – fredag kl. 08 - 22
Lørdag   kl. 08 - 18
Søndag   kl. 10 - 18

farumkulturhus@furesoe.dk www.farumkulturhus.dk  

Du kan tilmelde dig vores gratis kulturservice på hjemmesiden.

Redaktion og tekst: Farum Kulturhus
Fotos: Keiran Bacchus
Layout: Keiran Bacchus
Tryk: Rosendahls A/S
Oplag: 5000

Udgivet af Farum Kulturhus.
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

www.facebook.com/farumkulturhus

Forårsforord med opskrift…

Hvad er den perfekte opskrift på omkring 50 indslag til et halvårsprogram for et kulturhus som 
vores i Farum? 

Det er ikke altid lige nemt at vide på forhånd, men i Farum Kulturhus går det – har det vist sig - stort set altid 
godt, når vi blander ingredienserne til en ny sæson. 

Jeg har hermed fornøjelsen af at give opskriften på en sæson med rigtig god smag:

Først tager man nogle værker fra en række talentfulde kunstnere. 

Genrevalget er på en måde ligegyldig – blot der er kvalitet i arbejdet. Så tilsætter man lidt provokation og smager 
til med en knivspids oprør. Det hele blandes med skønne farver og til sidst tilsættes faste ingredienser som Azurma-
lerne, Furesø Kunstforening og forskellige bidrag fra andre af kulturhusets samarbejdende foreninger. 

Hertil serveres et bredt udvalg af musikindslag af høj kvalitet. Der kan vælges mellem traditionel jazz, blues, rock 
og klassisk musik eller noget helt tredje. Det hele garneres med musikalske spidskompetencer, instrumental 
virtuositet og indslag fra Undergrundsteatret.

Sluttelig serveres der omhyggeligt udvalgte børneteaterforestillinger for de mindste – festligt, lærerigt, provokerende 
– you name it.

Forårsmenuen 2019 i Farum Kulturhus er klar. Velkommen og velbekomme – vi håber, I deler vores opfattelse af 
den gode smag.

Kulturhusleder Zanne Jahn
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Udstillinger
Naturen kalder
Azurmalere - Ulla Høberg, Kirsten Rosenfelt og Vibeke Ringholm

Lørdag den 5. januar – den 5. marts  i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Naturens mangfoldighed, dens stemning, 
storhed og dens evige skift er disse tre kunst-
neres store inspirationskilde. Naturen kalder 
kunstnerne på denne udstilling til at male, 
omend på hver sin måde.

De viser blandt andet menneskets lyst og 
trang til at tage del i naturen og glædes ved 
årets skiftende stemninger.

Ullas billeder illustrerer naturoplevelser 
fortrinsvis i Norden.

Kirsten maler stemningsbilleder, som både er 
figurative og nonfigurative.

Vibeke er inspireret af rejser i blandt andet 
USA, Italien og Frankrig.

Runde og rene former i maleri, keramik og papir
Birgit Brandt, Finn Dam Rasmussen og Rikke Heinecke

Lørdag den 12. januar – den 2. marts i Galleriet
Fernisering kl. 12.45

Birgit forbinder fortiden med nutiden og ser skønheden i forgænge-
ligheden. Hun er fascineret af de runde former på gamle biler samt 
de smukke gamle bygninger fra antikkens metropoler, som ind-
byder til udforskning og gentænkning. 

Finn arbejder med skulpturel keramik. Formerne er rene, enkle 
og monumentale. Overfladerne består som regel af mange lag, der 
spartles på genstanden.

Rikke arbejder fortrinsvis med klassisk maleri, men også med 
keramik og papir. Broen som forbindelsesled mellem to verdener 
er et af de motiver, hun for tiden arbejder med. Desuden udforskes 
papirets muligheder i relieffer og skulpturer.

Arrangør: Azurmalerne

Arrangør: Furesø Kunstforening



- 5 -- 5 -

Udstillinger
Former og forandringer
Erik Bredahls fotografier, design og keramik 

Lørdag den 19. januar – den 10. marts i GangGalleriet
Fernisering kl. 12.15

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, lamper - ja alt hvad der kan formes.

Han er uddannet fotograf og har fotograferet alt mellem himmel og jord 
i 50 år – og arbejdet med lys og former bragte ham på designerkursen, 
hvor han i dag har absolut international klasse.

På flugt
Oplevelser under flugten til Danmark

Lørdag den 2. februar – den 10. juni
Fernisering kl. 12.15

Immigrantmuseet præsenterer udstillingen På flugt, 
der er et stykke nutidshistorie, der skildrer mennesker 
på flugt, deres videre skæbne, deres forsøg på at skabe 
sig en meningsfuld tilværelse i Danmark, og de for-
skellige reaktioner, som danskerne udviste under den 
første bølge af flygtninge i 2015.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med National-
museet. 

Udstillingen handler ikke om flygtningedebatten og 
tager ikke stilling – det er op til publikum. 

Azurmalerne - Mig selv
Mona Jahn, Jette Lyhne, Per Lehmann, 
Tove Bastian og Pernille Starnø

Lørdag den 9. marts – 7. maj i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Kunstnergruppen forsøger at tegne et portræt af sig 
selv gennem deres værker. 

De griber sagen forskelligt an. Nogle gør det gennem et 
traditionelt selvportræt, andre kan med deres motiv-
valg, karakteristiske malemåde og farveholdning vise 
noget om sig selv som kunstner, mens nogle foretræk-
ker at beskrive det essentielle i deres liv, for på den 
måde at give et indblik i dem selv. 

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Immigrantmuseet Arrangør: Azurmalerne
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Udstillinger
Geometrisk konkret og humoristisk
Villy Grønberg, Ewa Werber og Peter Holck

Lørdag den 9. marts – den onsdag den 1. maj i Galleriet
Fernisering  kl. 12.15

Tre kunstnere har sat hinanden 
stævne. 

De er alle født i 50´erne og begyndte 
at virke i den såkaldte postmoderne 
æra fra 80´ernes begyndelse. 
Alligevel finder man en del klassisk 
modernistisk arvegods hos dem. 

Farven bliver vægtet som primær 
aktør, men på meget forskellig vis. 

Det kan vise sig helt konkret i 
Grønborgs mønstermalerier, eller 
som hos Werber i form af ”ready 
mades” og mere indirekte som i 
Holcks figurative og fortællende 
malerier.

Lyngby-Taarbæks kunstnere
32 forskellige kunstnere

Lørdag den 16. marts – den 1. maj i GangGalleriet
Fernisering kl. 12.30

Åbne Døre handler ikke om, hvem du 
er, men om glæden ved at skabe og dele 
kunstoplevelser med andre mennesker. 
Derfor åbner de hver især deres private 
værksteds- og atelierdøre en gang om 
året og byder alle interesserede indenfor.
 
Foreningen består af 32 meget forskel-
lige kunstnere og kunsthåndværkere, 
der repræsenterer næsten alle former af 
kunst. De arbejder seriøst og motiveret 
med at udvikle deres eget udtryk. 

Kun en gang hvert år mødes de i en 
fællesudstilling, og i 2019 bliver det i 
Farum Kulturhus. 

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus
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Udstillinger
Mixed Media
Azurmalerne mixer alle medier

Lørdag den 11. maj – den 25. juni i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Der inviteres til den helt store fællesudstilling hos Azurmalerne, 
når emnet er Mixed Media. 

Alle kan være med, og alle materialer er i spil. Ud over malerier 
med blandede materialer er tegning, akvarel, oliekridt, beton, 
ler, gips bare de mest indlysende materialer, men for de kreative 
Azurmalere er gulvet åbnet for fri leg og fantasi.

En kreativ udfordring hvor samtlige 67 Azurmalere nu har mu-
ligheden for at levere deres spændende input.

Kreativitet og humor
Morten Funder, Pernille Koch, Helene Søs Schjødts og Anders Raad

Lørdag den 11. maj – den 15. juni i GangGalleriet
Fernisering kl. 12.45

Morten Funder arbejder med fotokunst på en anderledes 
og spændende måde. It og foto er blevet forenet, og disse to 
discipliner danner således grundlag for hans kunst. 

Pernille Koch beskriver sine billeder som et univers af genken-
delige figurer med et stænk af surrealisme og humor. 

Helene Søs arbejder med porcelænsler og silketryk. Møn-
strene er udviklet igennem tegning og fotografi af botanisk 
eller grafisk inspiration. Det er vigtigt, at keramikken 
opretholder den håndlavede karakter, og produkterne er 
aldrig ens. 

Anders Raad har gennem årene udviklet mange flotte 
glasprodukter indenfor brugskunst og unika. Essensen har 
fra starten været kreativitet og nysgerrighed. 

Arrangør: Azurmalerne

Arrangør: Furesø Kunstforening
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Udstillinger
En søgen efter det eventyrlige
Mikala Varming og Karen T

Lørdag den 11. maj – den 16. juni i Galleriet
Fernisering kl. 12.15

Mikala Varmings billedverden spænder over et vidt register af genrer og 
motiver. Natur, eventyr og klassiske motiver, ofte brudt af et moderne 
eller humoristisk tvist, er nogle af de tilbagevendende temaer.
Hun leger ofte med perspektivet og vores vante forestillinger om, 
hvordan kendte motiver skal se ud. Hun blander gerne det detaljerede 
med det skitserede, og det giver malerierne både intensitet og lethed. 
Fælles for motiverne er en søgen efter det eventyrlige, smukke, skæve og 
inderlige i livet. 

Karen T har gennem iagttagelser af det dyriske i mennesket kre-
eret et portrætgalleri, inspireret af forskellige kulturer fra fortid, nutid 
og i fremtid.
Hendes hvide antikke inspirationer er en interessant kommentar til 
græsk mytologi, der udfordrer genren med portrætbuster og 
skaber associationer til ”culture heads”, hvor gamle former skaber nye 
med en finurlighed og humor.

Surrealisme for alle pengene
Gert Brasque

Lørdag den 22. juni – den 11. august i Galleriet
Fernisering kl. 12.15

Gert Brasques arbejder er fabulerende og 
surrealistiske, og udover maleriet ynder han at 
bygge mærkværdige objekter af pap, plastik, 
stentøj og stof og male det hele brunt, så det 
ligner rustne maskiner fra en anden tid. 

Han komponerer endvidere musik, der passer 
til det ofte kaotiske billedindhold, men også 
som lydside til de installationer, som kan ople-
ves på udstillingen. 

Hans værker må gerne kradse lidt i beskuerens 
øjne, men han understreger også det muntre og 
uhøjtidelige.

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus
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Udstillinger
Billed Alkymister – fra det fysiske til det metafysiske
GUGGEN 

Lørdag den 22. juni – den 11. august  i GangGalleriet
Fernisering kl. 12.45

I alkymi transformeres et stof til noget ædelt eller ophøjet. 
Kunstnersammenslutningen GUGGEN stræber i deres arbej-
de som billedmagere efter det samme; at transformere mate-
rialet til en oplevelse, hvor det åndelige kommer til udtryk og 
giver beskueren næring til sjælen.

De 8 kunstneres udtryk strækker sig fra det realistiske og 
naturalistiske over det abstrakte og konstruktivistiske til det 
fabulerende. 

Kunstarterne, der arbejdes med, er fotografi, maleri, tegning, 
grafik og tekstilkunst.

De 8 kunstnere:
Christina Weisgard – maleri   Henrik Maribo Pedersen – fotografi og grafik
Jan Zabel Steffensen – fotografi  Merete Allen Jensen – maleri
Nete Riemann – tekstilkunst og maleri Ole Valdemar Nielsen – maleri
Tove Korfitsen – maleri   Ulla Kirstine Heiberg – maleri og collage

Det er sommer, det’ Azur og det er lørdag … 
Azurmalernes sommerudstilling

Lørdag den 29. juni – den 12. august i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Det er ikke sikkert, at alle malerierne i Azurmalernes 
sommerudstilling lige afspejler den solrige søndagsstem-
ning. Man kan til gengæld glæde sig til at se et udsnit af 
kunstnernes oplevelser og inspirationer, oplevet gennem 
hele året siden sidste sommerudstilling. 

Det bliver derfor en alsidig og spændende udstilling, man 
kan se frem til.

Man må dog gerne synge: ”Det er sommer, det er sol og 
det er søndag…

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Azurmalerne
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Musik
Canticum est vitae
De tre Kongelige Sopraner

Lørdag den 12. januar kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 60 min.

”Canticum est vitae” Sangen er livet. Sande 
ord i denne sammenhæng.  Sidst de tre divaer 
besøgte Farum Kulturhus lagde de Foyeren 
ned, og vi måtte love publikum, at de ville 
vende tilbage.

Og nu kan vi med stolthed genpræsentere: De 
Tre Kongelige Sopraner – et sandt musikalsk 
festfyrværkeri.

Charlotte Meldgaard, Karen Dinitzen og 
Pernille Bruun har deres gang på Det Konge-
lige Teater i det berømmede Operakor, når de 
ikke er ude på solistiske opgaver.

Smooth Jazz
Frim Fram Trio

Lørdag den 19. januar kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 2 x 45 min.

Frim Fram Trioen er opkaldt efter sang-
en ”Frim Fram Sauce”. En vrøvletekst 
siger nogen, andre mener, at teksten 
har afrikansk oprindelse. Under alle 
omstændigheder er det leg med ord og 
det passer meget godt til trioens forry-
gende leg med toner. 

Frim Fram Trioen har gæstet huset et 
par gange før, men er også kendt for 
utallige koncerter rundt omkring i lan-
det i forskellige sammenhænge.

Trioen består af Morten Pedersen, Evan 
Højby Petersen og Søren Anker Nielsen.

Arrangør: Farum Kulturhus & Furesø Musikskole

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Sprudlende & virtuost
Tine Karlshøj & Kristine Thorup

Lørdag den 26. januar kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 2 x 45 min.   

Programmet bliver sprudlende og virtuost, 
med alt hvad et nytårshjerte kan begære, 
når fløjtenisten Tine Karlshøj og pianisten 
Kristine Thorup byder på en skøn buket af 
operafantasier, valse, nytårsklassikere og 
fuld fart over feltet. 

Men stadig med fokus på den inderlige 
og muntre stemning krydret med pudsige 
fortællinger om værkerne. Kom ind og få 
varmen.

Folk/blues & løgnehistorier
Helner, Holtsø & Wittrock

Lørdag den 16. februar kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – 2 x 45 min.

De tre garvede herrer har stukket hove-
derne sammen og er blevet enige om at 
lægge vejen forbi Farum Kulturhus. 

Baggrunden for det er deres fælles kær-
lighed for Roots musikken (folk/blues). 
Lasse, Jes & Morten leverer en formid-
dag med glimt i øjet og en smittende 
musikalsk gnist, som rækker langt ud 
over scenekanten. 

Der er naturligvis tale om Lasse Helner, 
nok mest kendt for ”Lasse & Mathilde”, 
Jes Holtsø, årets bluesnavn i 2012 og 
Børge i det legendariske Olsen Banden. 
Og sidst men absolut ikke mindst, 
Morten Wittrock, en af Danmarks bedste 
honky-tonk pianister og producer og 
sangskriver til talrige produktioner.

Arrangør: Furesø Musikskole

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Legende Jazz
Boysen/Andersen Band

Lørdag den 9. marts kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – 2 x 45 min.

Boysen/Andersen Band skulle have været 
her sidste år men måtte melde afbud grundet 
sygdom. Men nu er de klar og inviterer til en 
særlig musikalsk oplevelse bestående af jazz, 
der swinger med nuancer i musikkens særlige 
sprog, krydret med fantastiske og sjove histori-
er med glimt i øjet!

Claus Boysen er egentlig uddannet snedker, 
men han har sideløbende uddannet sig på 
guitaren hos privatlærere og senere også selv 
undervist. Han har i tidens løb spillet med 
mange af de store i jazzen.

Inge Andersen er pianist og har spillet på
den danske musikscene i mere end 25 år med 
swingende jazz i forskellige orkestre og som 
kapelmester. Hun har bl.a. spillet med Hugo 
Rasmussen og Jesper Thilo.

Mozarts Klaverkoncert nr. 20
The Underground Phil & Anders Ahnfelt-Rønne

Lørdag den 16. marts kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 50 min.

Anders Ahnfelt-Rønne og The Underground 
Phil byder i år på et fantastisk stykke musik.

På denne gryende forårsdag skal vi høre 
Mozarts klaverkoncert nr. 20 i d-mol (KV 
466). Her kæmper mørkets kræfter med lys 
og lykke, her slås fortvivlelse og vrede med 
håb og inderlighed. 

Mange siger, at koncerten er en forløber 
for Mozarts opera “Don Juan”. Det er nok 
sandt. Så denne formiddag i Farum Kultur-
hus kan det være, at vi skal lægge alder-
dommens vemod på hylden og lade musik-
ken perle ...

Ekstra: 
Mozart-arie fra ’Figaros Bryllup’ – gæstesolist 
Elísabet Einarsdóttir

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden
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Musik
Syrisk/dansk musik
Nour Amora, Simon Ask & Sara Stein

Lørdag den 30. marts kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 2 x 45 min.

En dansk/syrisk fusion eller en sammensmeltning af 
orientalsk og vestlig musik. 

Nour Amora er en palæstinensisk/syrisk guitarist og 
kom til Danmark i 2015 fra Syrien, hvor han var en 
etableret musiker. Simon Ask er en ung dansk guitarist. 
Sangeren og den musikalske blæksprutte Sara Stein 
agerer i denne trio også som perkussionist og trompetist. 

Igennem musikken skildrer de den svære rejse som 
flygtning og mødet med det danske.

I pausen fortæller Immigrantmuseet om baggrunden for deres 
udstilling PÅ FLUGT, som er lavet i samarbejde med National-
museet. 
Udstillingen fortæller i ord og billeder om krisen i 2015 med 
fokus på de syriske flygtninge.

De kommende virtuoser
Furesø Musikskoles Talenter 

Lørdag den 6. april kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 2 x 45 min.

Foråret står for døren, og ungdommen 
indtager Foyerscenen i den traditionsrige 
koncert med Furesø Musikskoles talent-
linje.

Talentlinjen entrerer i år med et rekord-
stort program. Det skyldes det store antal 
tilmeldte på talentlinjen. 
 
I år bliver der derfor tale om 2 afdelinger. 
I første sæt præsenteres de klassiske 
kunstnere, og i andet sæt bliver det de 
rytmiske elever, der overtager scenen. 

Arrangør: Farum Kulturhus & Immigrantmuseet

Arrangør: Furesø Musikskole
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Musik
Sigøjnerjazz i Django Reinhardts ånd
Rêve Bohème

Lørdag den 13. april kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – 2 x 45 min.

Kom og nyd den karakteristiske akustiske 
lyd og Rêve Bohèmes moderne og dyna-
miske fortolkninger af denne klassiske 
stilart.

Repertoiret kommer til at bære præg 
af deres nyeste udgivelse SIX & SIX - 
Swing to Bop. Som titlen hentyder til, har 
Rêve Bohème valgt seks mindre kendte 
swingkompositioner af deres helt Django 
Reinhardt og sat dem op imod seks bebop 
standards, som Django elskede at spille.

Jens Fuglsang (leadguitar), Finn Poul-
sen (mundharmonika), Robert Pilgaard 
(rytmeguitar) og Jesper Riis (kontrabas) 
glæder sig til at gense og spille for det 
fantastiske publikum i Farum Kulturhus.

Swing*Swing*Swing*
Bernadotte Swingers

Lørdag den 27. april kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – 2 x 45 min.

I tidens løb har Bernadotte Swingers optrådt i 
Farum Kulturhus mange gange til stor glæde 
for det talstærke publikum, der altid dukker op, 
når der bliver budt på kvalitetsswing i Foyeren.

Repertoiret dækker mere end de sidste 100 
år men med hovedvægten på 1930’erne og 
1940’erne, og stilen er swing. Musikken leveres 
med varme, intensitet og spilleglæde.

De fire swing-cats i Farum Kulturhus denne 
lørdag er: I front Niels ”Flipper” Stuart, saxofon, 
klarinet, tværfløjte og sang, Hans Aspöck, piano, 
Jes Bergholt, bas og Leon Aktor, trommer og 
sang.

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus
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Musik
Ældre Sagens Allstars
Rock & Old

Lørdag den 11. maj kl. 11.30 i Foyeren
Fri entre – ca. 45 min.

Så er der godt nyt til de gamle 
rock-elskere! 

Der er tale om god gedigen 50-60’er 
rockmusik, som den blev skabt i 
fordums tid, hvor nettet var noget, 
man fangede sommerfugle med, og et 
keyboard var noget, man hængte sine 
nøgler på. 

Rock & Old opstod som et koncept 
under Ældre Sagen, og på utallige 
opfordringer er blevet lokket tilbage 
på de skrå brædder. 

Umættelig Swing Jazz
The Cannibals Happy Jazz

Lørdag den 22. juni kl. 11.30 i Foyeren 
Fri entre – 2 x 45 min.

Sæsonafslutningen i Farum Kulturhus ligger i 
hænderne på dette garvede hold musikere, der 
kender til Farum Kulturhus og dets publikum. 
De har nemlig været her før.

Kannibalerne spiller alt fra traditionel Dixieland 
og New Orleans jazzmusik til swing med numre 
af bl.a. danske Leo Mathiesen, Armstrong, Ory, 
Ellington m.fl.

Den opdaterede besætning er: Niels Petersen, 
trompet, Ole Omø, klarinet, Jan Holm, træk-
basun og vokal, Jørn Rasmussen, trommer og 
vokal, Benny Rosberg, bas, og John Milland, 
banjo og vokal.

Arrangør: Farum Kulturhus & Rock & Old

Arrangør: Farum Kulturhus
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Børneteater
Den lille Prins
Teater Next

Lørdag den 19. januar – kl. 11.00 i Teatersalen
Billetpris kr. 60,-

Millioner af mennesker verden over kender og elsker det 
forunderlige eventyr om den lille prins, der på sin dannel-
sesrejse rundt i universet lærer kærligheden og livet at 
kende.

På turen møder han bl.a. den herskersyge konge, forret-
ningsmanden der er begærlig, og drankeren der drikker for 
at glemme. 

Han møder også en ræv, der gerne vil være tam, og som 
lærer ham, at det kun er med hjertet, at man kan se.
En familieforestilling med masser af sang og musik.

Verdens Rigeste Tosse
Comedievognen

Lørdag den 23. februar – kl. 11.00 i Teatersalen
Billetpris kr. 60,-

Når en fe falder ned fra himlen, kan der ske 
lidt af hvert. Der kan fx ske det, at en tosse, 
der bor på en bænk i byens park, bliver meget 
rig på en enkelt nat.

Der bliver stillet nogle af livets store spørgsmål 
i denne sødmefulde forestilling, som er fuld af 
underfundig galskab: Er lykken til salg? Kan 
man købe humør? Er der både guld og grønne 
skove i banken?

Der er nok af problemer, når man ikke er rigtig 
klog! Så er det godt med en fe i baghånden, - 
men endnu bedre med et kys på munden.

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus
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Børneteater
Prinsessen på Ærten
Teatret Fyren og Flammen

Lørdag den 30. marts – kl. 11.00 i Teatersalen 
Billetpris kr. 60,-

Der var engang en prins, som ville giftes med en 
prinsesse, - men det skulle være en rigtig 
prinsesse.

H.C. Andersens eventyr om Prinsessen på ærten 
er et af hans kendteste. Historien om prinsen, 
der drager ud i verden for at finde sig en rigtig 
prinsesse, bliver i hænderne på de to fantastiske 
skuespillere vendt på hovedet på en overraskende 
morsom og eventyrlig måde.

Publikum føres gennem historien i en blanding af 
dans, musik og eventyrlige kostumer.

JUHU det er regnvejr
Teater Baglandet

Lørdag den 11. maj – kl. 11.00 i Teatersalen
Billetpris kr. 60,-

JUHU det er regnvejr - er en poetisk komikboble 
om hverdagen, hvor ikke engang fantasien sætter 
grænser. 

Nye venner, spændende lege og musik opstår midt i 
hverdagens ellers så faste rutiner.

Er det sjovt at børste tænder? Kan en frø gøre dig 
glad? Kilder fantasien under dine tæer? Hvem bestem-
mer, om du er sur? 

Karius og Baktus
Teater V 

Lørdag den 25. maj – kl. 11.00 i Teatersalen
Billetpris kr. 60,-

Vi vil have wienerbrød ! Vi vil have wienerbrød ! – kan 
man høre de to frække tandtrolde Karius og Baktus 
råbe i håb om at få mere sukker.

En finurlig udgave af historien om de to mikroskopiske 
og drillesyge tandtrolde, der elsker wienerbrød og søde 
sager. 

Historien udspiller sig i en farverig og tegneserieagtig 
scenografi med sæbebobler, kæmpe kager og tandhuse.

Arrangør: Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus Arrangør:Farum Kulturhus
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Andre Arrangementer

Vejen til en nemmere og sundere hverdag
Foodprepping

Torsdag den 17. januar kl. 19.00 i Teatersalen

Hvis du kæmper med at spise grøntsager 
nok og få lavet sund mad til hverdag, er du 
ikke alene. Det tager tid at skrælle, snitte 
og skære. Derfor er food prepping blevet 
meget populært.

Kom og få tips til de forskellige måder man 
kan foodpreppe på, og find den måde der 
passer dig. Lær hvordan du organiserer det 
nemmest muligt, og hør præcis hvordan du 
finder motivationen.

Få alle de gode tips til planlægning og 
tilberedning af alle grøntsagerne.

Gratis entre.

Arrangør: Farum Kulturhus

Fyraftenssang i Foyeren
Tirsdag den 8. januar, tirsdag den 12. februar, 
tirsdag den 12. marts og tirsdag den 9. april 
Alle dage kl. 17.00

Vi har holdt dette arrangement i så mange år med et 
stigende antal deltagere, at det kan betragtes som en 
tradition. For dem, som ikke ved det, mødes vi den 
anden tirsdag i hver måned, hvor en sangvælger, kendt 
eller ukendt, har valgt sange fra Højskolesangbogen. 

Valget af sange bliver begrundet, og sangvælgeren 
fortæller lidt om sig selv. 
Vi har en dygtig pianist ved flyglet, nemlig Erik Broe 
Christensen. 

Efter Fyraftenssangen er der mulighed for at spise dejlig 
mad hos Cafe Rucola. Der skal købes spisebilletter i 
cafeen i forvejen, så de ved, hvor mange de skal lave mad 
til. Sidste frist for at forudbestille er fredagen før den 
gældende tirsdag. Prisen er kr. 75,- pr. person for 
spændende og varieret mad.

Gratis entre.

Arrangør: Ældresagen Farum
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Andre Arrangementer
Ikke uden min mor 
Et rørende portræt af kvinder i 3 generationer

Mandag d. 28. januar kl. 19.00 i Teatersalen 

”Ikke uden min mor” er en forestilling om 
mødre og døtre. Så tag din mor, datter og 
veninde under armen til en aften med, for 
og om kvinder.

Forestillingen er baseret på interviews med 
76 kvinder med 12 forskellige nationalite-
ter og fortælles i ord og musik på tværs af 
generationer og kulturer, så vi og vores liv 
bliver synlige for hinanden.

Historier om kvinder, der tilpasser sig og 
historier om kvinder, der gør oprør, om 
vores muligheder, begrænsninger, håb og 
drømme – før, nu og i fremtiden.

Entre kr. 100,-
Billetter kan købes i Kulturbutikken eller 
på www.billetto.dk.

Arrangør: Furesø Museer, Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus

Demokratiets Krise
Foredrag med Rune Lykkeberg

Torsdag den 28. februar kl. 19.00 – 21.30

Fungerer demokratiet da ikke meget godt? Eller 
er det tæt på at bryde sammen. I de senere år 
har flere stater indført demokrati. Men tenden-
sen peger mod, at vælgerne i både Polen, Un-
garn og Italien vælger ”den stærk mand”.

Rune Lykkeberg har i mange år været tilknyt-
tet dagbladet Information som redaktionschef 
for kultur og weekend og siden 2016 som chef-
redaktør. Han har skrevet flere bøger, hvori 
han beskæftiger sig med demokratiets vilkår i 
spændingsfeltet mellem borgernes frihed til at 
bestemme selv og muligheden for at bestemme 
sammen. Her i foråret udkommer hans nye bog 
om demokratiets aktuelle situation.

Foredraget varer ca. 50 minutter. Efter pausen 
vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Entre kr. 100,-/ Studerende kr. 50,- 
Billetter købes i døren eller på www.alleroed-furesoe.netoplysning.dk

Arrangør: Netop Allerød-Furesø, Farum Kulturhus & Furesø Bibliotek
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Andre Arrangementer

Verdens Bedste Nyheder 
Foredrag med Thomas Ravn-Pedersen

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 – 21.30

NETOP Allerød-Furesø har inviteret Direktør for Verdens 
Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen, til at fortælle om sit 
arbejde. 

Verdens Bedste Nyheder er et uafhængigt medie, der laver 
konstruktiv journalistik og kampagner, som ønsker at formidle 
fremskridt og løsninger på verdens udfordringer. 

Deres arbejde tager udgangspunkt i FN’s Verdensmål for bære-
dygtig udvikling, der handler om at løse nogle af tidens største 
udfordringer.

De fleste andre medier fokusere på drab, sult, skandaler eller 
bedrag. Det giver os negative forventninger til omverdenen. 
Verdens Bedste Nyheders vision er, at alle danskere får en aktu-
el og nuanceret viden om verden.

Entre kr. 100,-/ Studerende kr. 50,- 
Billetter: I døren eller på www.alleroed-furesoe.netoplysning.dk

Arrangør: Netop Allerød-Furesø

En monolog om Sylvia Plath
Sylvia

Onsdag den 13. marts kl. 19.00 i Teatersalen 

Se frem til en teateroplevelse, som af anmeldere er beskrevet 
som rørende, ægte tragisk og noget nær fremragende. Skuespil-
ler Pernille Lyneborg og Teater OBSKURET giver et intenst og 
usentimentalt portræt af digteren Sylvia Plath, en af det 20. 
århundredes største kvindelige forfattere. Hudløst fortalt med 
hendes egne ord om forfatterambitioner, depression, selvmords-
forsøg, elektrochok og mødet med den altoverskyggende store 
kærlighed, digteren Ted Hughes.

Plath begik selvmord i 1963, men nåede at udgive digte, essays 
og romanen Glasklokken, som blev hendes store litterære 
signatur for eftertiden. Den er senest genudgivet i 2016 og 
betegnes som en nyklassiker.

”At dø er en kunst som alt andet. Jeg gør det bare så forbandet 
professionelt. Så godt, at man fornemmer at det er reelt. Man 
kan sige, at jeg har et kald”.   (Sylvia Plath, 1962)

Entre kr. 75,-

Arrangør: Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus
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Andre Arrangementer
Så syng da, Furesø!
Fællessang

Søndag den 31. marts kl. 15.00 – 17.30 i Cafeen

Kulturhusets Foyer danner, også i år, 
rammen om det traditionsrige
syngsammen-arrangement for hele Furesø.

Til traditionerne hører både den brede 
danske og den lokale sangskat med ”Flyv, 
fugl! Flyv over Furesøens vove” som den 
mest elskede repræsentant, men også sange 
ikke alle umiddelbart kender.

Til traditionerne hører også underhold-
ningsindslag ved Skovgårdens kor, 
Værløse Folkemusikanter og sangere og 
musikere fra Visens Venner Furesø.

Cafe Rucola holder eftermiddagsåbent i 
forbindelse med arrangementet, hvor man 
kan lade sig traktere med det righoldige 
udvalg af kager og brød. 

Arrangør: Visens Venner, Skovgårdens Kor, Værløse Folkemusikanter og Farum Kulturhus

Sønck en gang
En hyldest til Grethe Sønck

Tirsdag den 2. april kl. 14.00 i Teatersalen

Kabareten er en hyldest til Grethe Sønck. Hele Danmarks Grethe, 
men så sandelig også til den folkelighed som Grethe var så flot en 
eksponent for. Musikalsk vil kabareten byde på alt lige fra jazz til 
pop, Grand Prix, musicals og ikke mindst revy.

Billetsalg: 
Ældre Sagens Buscafé v/ Grafen fra onsdag d. 20. februar kl. 9 - 11.30, 
og herfter hver onsdag. 
Kulturbutikken, men kun med MobilePay. 
Hvis I/du ønsker at betale over netbank, kontakt arrangøren og få 
kontonummer og få billet lagt til side ved indgangen. 

Medvirkende: Liselotte Krogager & Svend Erik Jensen. 
Instruktion: Jan Hertz.

Entre kr. 100,- inkl. et glas vin, en øl/vand i pausen.

Arrangør: Ældresagen Farum
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Andre Arrangementer

Korkoncert
Sweet & Swing 

Mandag den 6. maj kl. 19.00 i Foyeren

Fyld en lys forårsdag med god 
musik og skønne klange. 

Engagement, sangglæde og fællesskab 
er vores udgangspunkt når Sweet og 
Swing varmer Kulturhuset op med et 
blandet repertoire af pop/rock og film-
musik tilsat et par stænk swingende 
jazz. 

Sweet & Swing er et af Ballerups 
store aktive kor, som har eksisteret i 
41 år. 

De er kendt for et alsidigt firstemmigt 
repertoire og smittende glad musik 
under ledelse af dirigent Anja Hansen 
og pianist Mikkel Svendsen. 

Arrangør: Sweet & Swing & Farum Kulturhus

Dukkehusfestival for 26. gang        
Lørdag den 4. maj og søndag den 5. maj – i hele huset
Entre kr. 65,- for voksne, kr. 100,- for hele weekenden, kr. 30,- for børn 

Denne weekend i Farum Kulturhus er 
en af de helt store, når udstillere fra hele 
Europa finder vej hertil med oppakninger 
fulde af spændende miniatureting i for-
holdet 1:12 og mindre størrelser.

Det er et internationalt tilløbsstykke med 
gæster fra nær og fjern, – og 26. gang det 
afholdes.

Miniatureforeningen Mini har igen i år 
planlagt en særudstilling, som vil kunne 
beses hele weekenden. 

Omkring 60 entusiastiske udstillere 
kommer til at fylde hele Kulturhuset.  

Arrangør: Agnete Jakobsen og Kirsten Hemmeshøj 

The Underground Phil & Anders Ahnfelt-Rønne præsenterer

Mozarts Klaverkoncert nr. 20

Lørdag den 16. marts kl. 11.30 

Foyeren - Fri entre - ca. 50 min.
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Arrangør: Egnsteatret Undergrunden

The Underground Phil & Anders Ahnfelt-Rønne præsenterer

Mozarts Klaverkoncert nr. 20

Lørdag den 16. marts kl. 11.30 

Foyeren - Fri entre - ca. 50 min.
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05.01

09.01

11.01

14.01

16.01

18.01

23.01

25.01+
26.01

30.01

02.02

02.02

06.02

09.02

20.02

22.02

27.02

JANUAR

børnerytmik
galaksen

fællesspisning
galaksen

Brian Troy & elvis on my mind
galaksen

Red bastard
Galaksen

fællesspisning
galaksen

gasoline 
- en del af lun på ord
festival for hele familien
furesø bibliotek & 
borgersevice & 
galaksen

fællesspisning
galaksen

släpstick
galaksen

fællesspisning
galaksen

FEBRUAR

børnerytmik
galaksen

irsk aften med tradish
galaksen

fællesspisning
galaksen

de onde 
galaksen

fællesspisning
galaksen

halberg & friends
Galaksen

fællesspisning
galaksen
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02.03

06.03

09.03

09.03

13.03

16.03

16.03

19.03+
20.03

23.03

27.03

30.03

30.03

31.03

03.04

04.04

06.04

10.04

21.04

MARTS

børnerytmik
galaksen

fællesspisning
galaksen

rosa fra rouladegade
galaksen

michael falch
galaksen

fællesspisning
galaksen

knud romers abc
galaksen

sanne salomonsen
galaksen

emil fra lønneberg
furesø teater & galaksen

korbattle
galaksen

fællesspisning
galaksen

børnerytmik
galaksen

realodd
rela odd & galaksen

loppemarked i galaksen
galaksen

APRIL

fællesspisning
galaksen

morph
galaksen

sigurds verdenshistorie
furesø teater & galaksen

fællesspisning
galaksen

PREMIERE årets ungdomsmusical
furesø musikskole, 
furesø ungdomsskole & 
galaksen

23.04-
26.04

24.04

04.05

04.05

06.05

08.05

15.05

22.05

22.05

29.05

04.06-
06.06

21.06-
26.06

02.10

10.10

28.11

årets ungdomsmusical
furesø musikskole, 
furesø ungdomsskole & 
galaksen

fællesspisning
galaksen

MAJ

børnerytmik
galaksen

MUSICALBATTLE
GALAKSEN

JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD
GALAKSEN

fællesspisning
galaksen

fællesspisning
galaksen

fællesspisning
galaksen

klavertalenter
furesø musikforening & 
galaksen

fællesspisning
galaksen

JUNI

GALAKSENS TEATERSKOLE 
AFSLUTTENDE FORESTILLING 
GALAKSEN

GALAKSENS BORGERSCENE 2019
GALAKSEN

OKTOBER

TORBEN CHRIS’ ABC
GALAKSEN

TYPISK JONATAN SPANG
GALAKSEN

NOVEMBER

JAN HELLESØE
GALAKSEN

KULTURHUS GALAKSEN
KOMMENDE OPLEVELSER I GALAKSEN
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DE FANTASTISKE FIRE
4 FORESTILLINGER FOR 500 KRONER
Du skal ikke bare have én på opleveren - du skal begejstres, bevæges og betages hele 4 gange 
for bare 500 kroner med vores nye rabatordning ”4 for 500 kr”. Der er ”fuld tilfredshed eller 
pengene tilbage” på alle fire forestillinger - er du ikke tilfreds så får du pengene tilbage. 
Gå ind på Galaksens hjemmeside og læg alle fire forestillinger i kurven og betal kun 500 kr.

Mandag 14. januar kl. 20:00
RED BASTARD

Kultforestillingen Red Bastard er komisk i sin grundessens, men 
samtidig en teatralsk masterclass, der prikker til væsentlige, ek-
sistentielle dilemmaer og menneskelige grublerier - blandt andet 
ved at stille publikum dette overrumplende spørgsmål: Hvem 
fanden tror du egentlig, du er? Hvad vil du med dit liv?

Billetter: 160 kr. inkl. gebyrer og garderobe
U.25/stud./pens.: 140 kr. inkl. gebyrer og garderobe

Fredag 25. januar kl. 20:00 + Lørdag 26. januar kl. 20:00
SLÄPSTICK

Med international hæder i bagagen byder den fem 
mand store trup på en mageløs og underholdende 
blanding af dans, fysisk teater og cirkus tilsat 
livemusik på scenen.
***** Daily Mail / **** The Scotsman / **** The Herald

Billetpris: 160 kr. inkl. gebyrer og garderobe.
U.25/stud./pens.: 140 kr. inkl. gebyrer og garderobe

Mandag 6. maj kl. 19:30
JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD

DON GNU giver magten og æren tilbage til det levede 
liv! JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD er en moderne  
eventyrs-fortælling i et ordløst univers, hvor vi følger 
to ældre mænds indbyrdes rejse mod fortidens tinder 
og minder. En humoristisk og rørende rejse, der søger at 
finde ind til kernen i os mennesker.

Billetpris: 160 kr. inkl. gebyrer og garderobe
U.25/stud./pens.: 140 kr. inkl. gebyrer og garderobe

Torsdag 4. april kl. 19:30
MORPH

Fysisk teater i verdensklasse! I MORPH sætter fem 
performere den menneskelige adfærd under lup. 
Tingene vendes på hovedet, tages ud af sammenhæng 
og sættes ind i en ny verden, hvor bevægelse, kroppe 
og genstande smelter - ”morpher” - sammen.  
***** Aarhus Stifttidende / ***** Den 4. væg /  
***** Gregers Dirckinck-Holmfeld.

Billetpris: 160 kr. inkl. gebyrer og garderobe
U.25/stud./pens.: 140 kr. inkl. gebyrer og garderobe
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Cafe Rucola – skøn og lys midt i Kulturhuset

Midt i Farum Kulturhus finder man den hyggelige Cafe Rucola.
Her serveres hjemmebagte boller, specialristet kaffe og varm chokolade – eller man kan få brunch på de 
lørdage, hvor Kulturhuset har sine velbesøgte foyerkoncerter.

Cafe Rucola indehaves af Malene Jacobsen, som også klarer selskaber i og uden for huset (send en mail til 
cafeen@caferucola.dk).

I cafeen findes i øvrigt et udvalg af aviser. Man kan koble sig på det gratis trådløse netværk eller måske 
fordybe sig i en god bog.

I sommerhalvåret kan man benytte den hyggelige terrasse, hvor den japanske have står i fuldt flor.

Åbningstider:    
Mandag - fredag  kl. 10 - 17
Lørdag   kl. 10 - 14



Farums smukke Skulpturpark

Skulpturparken
Farum Hovedgade 43
3520 Farum

Otte skulptører kom fra hele verden for at forvandle den naturskønne park tæt på Farum Sø til 
Farum Skulpturpark.

De færdige skulpturer er i deres udtryk meget forskellige og modsvarer på fortrinlig vis hinanden 
i komposition, farver og materiale. Samtidig beretter de også om mangfoldigheden i kunstnernes 
opfattelse og arbejde med sten.

  

Værkerne:
  
”The Cloud” Yaël Artsi (Israel)  ”Meditative Place” Jun-Ichi Inoue (Japan)
”Clair de Lune” Nicolas Bertoux (Frankrig)  ”Earth Weaving” Tetsuo Harada (Japan)
”Vandvogteren” Jesper Neergaard (Danmark)  ”Bulls” Kemal Tufan (Tyrkiet)
”Playful Waves” Cynthia Sah (Hong Kong)  ”Se ind i lyset” Pål Svensson (Sverige)     



Farum Kulturhus  
- et hus i bevægelse

Farum Kulturhus er et dynamisk kraftcenter, når det handler om at formidle kunst, musik, foredrag og 
teater i Furesø Kommune.
Det afspejles i kulturhusets program for forår og sommer 2019, hvor vi har en lang række spændende 
tilbud til husets mange tusinde faste gæster.

Januar
5. Azurmalerne - Naturen Kalder Udstilling
12. De tre Kongelige Sopraner Musik
12. Furesø Kunstforening Udstilling
17. Food Prepping Foredrag
19. Den Lille Prins Børneteater
19. Frim Fram Musik
19. Erik Bredahl Udstilling
26. Tine Karlshøj & Kristine Thorup Musik
28.  Ikke uden min mor Foredrag
Februar
2. På Flugt (Immigrantmuseet) Udstilling
16. Helner, Holtsø & Wittrock Musik
23. Verdens Rigeste Tosse Børneteater
28. Demokratiets Krise Foredrag
Marts
9. Boysen/Andersen Band Musik
9. Azurmalerne - Mig selv Udstilling
9. Villy Grønborg, Ewa Werber og Peter Holck Udstilling
13. Sylvia Monolog
14. Verdens Bedste Nyheder Foredrag
16. Mozarts Klaverkoncert nr. 20 Musik
16. Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk Udstilling
30. Prinsessen på Ærten Børneteater
30. Nour Amora, Simon Ask & Sara Stein Musik
31. Så Syng da Furesø Fællessang
April
2. “Sønck” en gang Cabaret
6. Talentlinjen Musik
13. Rêve Bohème Musik
27. Bernadotte Swingers Musik
Maj
4-5. Dukkehusfestival Andet
6. Sweet and Swing Musik
11. JUHU det er regnvejr Børneteater
11. Rock & Old Musik
11. Azurmalerne - Mixed Media Udstilling
11.  Furesø Kunstforening Udstilling
19. Mikala Varming og Karen T. Udstilling
25. Karius og Baktus Børneteater
Juni
22. The Cannibals Happy Jazz Musik
22. Gert Brasque Udstilling
22. Guggen Udstilling
29. Azurmalernes Sommerudstilling  Udstilling

De tre Kongelige Sopraner - 12. januar

Gert Brasque - 22. juni

Den Lille Prins - 19. januar


