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Mens vi venter på forår, er 
det vigtigt at finde ener-
gi og inspiration. Det kan 
gøres på talrige måder. 
Dyrke motion, læse en bog, 
dyrke Netflix…. eller slen-
tre en tur igennem Farum 
Kulturhus. 

Hvad kan man opleve der, 
som kan inspirere og give 
energi? Det er selvfølgelig 
individuelt, men en rund-
tur i huset begynder altid i 

Foyeren med de 50 år gamle Araucarier, der 
tårner sig 7- 8 m. op imod glastaget. Da de 
kom, var de blot omkring en halv meter, så 
de har i den grad hentet energi i huset. Det 
kvidder, du kan høre, er fra zebrafinkerne 
der bor midt i huset. Hils på dem, de pipper 
gerne tilbage. 

Langs gangstrøget har jeg i over 25 år set 
det som en kerneopgave, at lave vekslen-
de scenografier. De har været inspireret af 
mange ting, men altid været en underbygn-
ing af den æstetik, som kendetegner husets 
DNA. Jeg har været utrolig stolt og beæret 
over alle de tilkendegivelser, jeg har fået af 
borgere. Det giver mig god energi.

Efter Foyeren skal man fortsætte sin tur 
ind i Galleriet. Der vil altid være noget for 
øjnene og hjernen, hvad enten det er maler-
ier, skulpturer eller brugskunst. Giv dig tid 
til at absorbere kunstværkerne, måske taler 
de til dig. 

Fortsæt til GangGalleriet. De to gallerier 
kan noget hver for sig. Det første er en are-
na, hvor kunsten hænger eller står rundt 
omkring dig. GangGalleriet er derimod en 
”rejse,” hvor man kan opleve et flow og en 
intimitet i udstillingen –også i hjørnerne. 

Når nu du alligevel er godt i gang, skal du 
da også opleve Furesøs lokale kunstnere. 
Azurmalerne har fået hånd- og halsret over 
FløjGalleriet, og med skiftende udstillinger 
fremviser de deres store kreativitet og flid. 

Nu trænger du nok til noget reel energi i 
form af en lille forfriskning og den får du 
hos Frk. Fryd. Kaffedrikke i alle afskyg-
ninger;  vin, øl, smørrebrød, boller og hjem-
melavet suppe er bare lidt af det, cafeen har 
på menu’en, og du er altid velkommen til at 
tage plads og slappe af, måske med dagens 
avis. Skulle der være en blid vintersol, så gå 
en tur ud i den japanske have, her er man 
nemlig også velkommen til at sætte sig. 

Endelig kan jeg også varmt anbefale et 
besøg på en af de lørdage, hvor man kan 
komme ind med sine børn/børnebørn og se 
teater for de små, eller opleve en af de vi-
dunderlige Foyerkoncerter - men kom i god 
tid, for de er populære. 

Kulturen er og bliver det bedste middel mod 
vintermørkets svøbe. Og det bedste ved det 
hele er, at der ikke er den mindste negative 
bivirkning. 

#detkulturenkan

Kulturhusleder Zanne Jahn

KULTUR SOM LYSER OP



Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Åbningstider: 
Mandag – torsdag: 08.00 – 21.00
Fredag:   08.00 – 19.00
Lørdag – søndag: 09.00 – 16.00

Kontakt: 
Tlf. 7216 5248
farumkulturhus@furesoe.dk
www.farumkulturhus.dk

FRK. FRYD
 
Frk. Fryd er flyttet ind i Kulturhuset og nu er 
hun i gang med at lære nabolaget at kende.
 
Frk. Fryd serverer rustik og vellavet mad og kager. 
Det er en café, en kaffebar og et sted, hvor du kan 
mødes med dine venner til et glas vin om aften. Her 
kan du også snart spise aftensmad, da både menuen 
og åbningstiderne kommer til at udvides. 

 
I fremtiden åbner Frk. Fryd dørene op for flere 
aktiviteter og happenings i huset for alle aldre. Det 
bliver blandt andet højtlæsning, talks og foredrag, 
uhøjtidelige livekoncerter, ølsmagning, søndagskage, 
brætspil, kreahjørne og ikke mindst fællesspisning.
 
Følg med i Frk. Fryds eventyr på Facebook, Frk. Fryd 
café og på www.farumkulturhus.dk

Frk. Fryds ejer hedder 
Caroline Lanner. Hun 
har drevet caféer inde 
i København i 16 år, 
blandt andet Kalaset i 
Nansensgade.

FARUM KULTURHUS ÅBNINGSTIDER
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BARNDOMSMINDER
Lørdag den 11. januar – 3. marts

Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00

Azurmalerne viser fragmenter fra deres barndom i maleri og 
keramik, som de hver især oplevede den, men også barndom-
men, som den ser ud i 2020, med de mangfoldige familiemøn-

stre og forskellige konstellationer behandles. 
I barndomsminder giver vi vores bud på lykken, kærligheden, 

konflikterne og harmonien.

Lørdag den 11. januar – 7. marts 
i Galleriet
Fernisering fra scenen kl. 12.15

Dorte Bundesen arbejder ofte med 
billeder i to fysisk adskilte lag. Et ma-
nipuleret foto danner baggrund for en 
tuschtegning udført på en gennemsig-
tig film – fæstnet med en centimeters 
afstand fra fotoet.
 
Eva Nedergaard ønsker at fremhæve 
de strukturer og kompositioner, der 
findes i landskabet. Et tilbagevendende 
motiv er samspillet og modsætningen 
mellem bygninger og det landskab, de 
indgår i. 

Hanne Warna-Moors  kom til Farum i 
1968 og blev formningslærer først på 
Solvangsskolen, sidenhen på Bybæk-
skolen. Furesø Kunstforening har valgt 
at mindes denne lokale keramiker 
med en udstilling af nogle af hendes 
efterladte værker. Hanna Warna-Moors 
døde 9. december 2017, men indtil det 
sidste var hun aktiv i de lokale kera-
mikforeninger, hvor hun delte ud af sin 
viden. Hannes keramik er inspireret af 
naturens former og farver. 
Arrangør: Furesø Kunstforening

UDSTILLINGER

MENNESKER 
OG NATUR

NAT-
SOMMERFUGLE
Lørdag den 11. januar – 7. marts 

i Foyeren
Fernisering fra scenen kl. 12.15

Peter Thomasen fotograferer 
insekter med en teknik, der hedder 

Macro Focus Stacking, som er et 
tidskrævende præcisionsarbejde. 

Natsommerfuglene er ”klædt godt 
på” så de kan holde varmen. Deres 

pelslignende ”overtøj” består af 
mikroskopiske hår opsat i smukke 

frisurer.
Arrangør: Furesø Kunstforening



UDSTILLINGER

Henriette Nolsøe og Anja Moos Wagner
Lørdag den 18. januar – 8. marts
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.15 

Udstillingen undersøger mødet mellem de skæve eksistenser 
og den enkle minimalisme. 
Vi kender dem alle sammen, - guttermændene ! - og Anjas har 
hver sin historie og særpræg; ganske som i virkeligheden, hvor 
vi også omgiver os med abstrakte og grafiske former, som dem 
Henriette skaber af papir/udklip og akvarel, - helt enkelt.

Den dynamiske komposition imellem farver og former er den 
samme for begge kunstnere, men udtrykket er vidt forskelligt. 
Skulpturerne er modeleret og spartlet i fiberbeton. Grafikken 
er ud over papir og akvarel også akryl på lærred.

Henriette er uddannet på Kunstakademiets Design Skole med 
en master i Visuel Kommunikation, og Anja er projektmager, 
dekoratør og skulptør.
Arrangør: Farum Kulturhus

GUTTERMÆND OG GRAFIK
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HAVET 
OG DETS HEMMELIGHEDER
Lørdag den 7. marts – 28. april
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00

Havet har sine hemmeligheder, men kæmper også mod for- 
urening, overfiskning og støj fra f.eks. boretårne og vindmøller.
Alligevel giver havet os til stadighed formidable oplevelser, 
med en skiftende styrke fra orkan til spejlblank havoverflade 
og et varieret og betagende lys, der skaber uendelige farve- 
nuancer og masser af muligheder for motiver i maleriet, inkl. 
skibsvrag, koraller og et mangfoldigt fiskeliv. 
Arrangør: Azurmalerne

NATUR-
ELEMENTER 
Robert Røssell og Poul Kidmose 
Lørdag den 14. marts – 29. april
Fernisering i Galleriet kl. 12.15

Omdrejningspunktet i udstillingen er 
naturelementerne. 
Kontraster, rytmen i former og linjer,  
sammen med humoren har også en  
vigtig plads i værkerne.

Roberts tilbagevendende emner er  
skyformationer, vand og et ofte dra- 
matisk møde med jordoverfladen i  
form af skybrud, regn og vild bevæg- 
else. Herudover arbejder han med  
portrætter på baggrund af imaginære  
modeller, der beskriver menneskets 
forskellige sindsstemninger. 

Pouls sten rummer altid en hemmelighed, som bare skal findes frem.  
Hver sten sin historie, og historien er mere blevet målet og stenen midlet,  
i de år Poul har arbejdet med skulpturer. 
Budskabet er som udgangspunkt altid positivt. Humoren er også vigtig i  
fortællingerne, for et budskab går lettere ind, hvis der er plads til et lille smil. 
Arrangør: Farum Kulturhus

UDSTILLINGER



UDSTILLINGER

INSPIRATION  
FRA FILM OG MUSIK

Lørdag den 2. maj – 16. juni
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00

Forestil dig en scene fra din yndlingsfilm, eller måske den 
fantastiske skuespiller, der spiller helten over dem alle. 

Stemning fra biografsalen eller teatret, som har sat sig be-
tydningsfulde spor i erindringen, er noget, vi alle bærer på. 

Men også stærke musikoplevelser sætter sig sine spor 
og kan fremkalde maleriske stemninger, nydelsesfulde 

tilstande og erindringer, som både azurmalerne og kera-
mikerne hver især giver sit bud på. 

Arrangør: Azurmalerne

MÆRK KUNSTEN
Lørdag den 14. marts – 3. maj
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.45

Forestil dig GangGalleriet med vajende træer, vibrerende landskaber og keramik, 
der kræver mere end et kik. Hvor vinden nærmest strejfer din kind, og hvor dramaet 
udspiller sig på nærmeste hold. 3 kunstnere med helt tætte forhold til stoflighed og 
tekstiler, udmøntet på keramik, lærred og rispapir. 

Vibeke Frost er tekstildesigner 
og keramiker. Merete Eliassen og 
Lisbeth Murel er tekstil- og billed-
kunstnere. Læs mere om kunst-
nerne på www.farumkulturhus.dk.
Arrangør: Farum Kulturhus
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Lørdag den 16. maj – 13. juni
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.45

Mette Lorentzen arbejder primært i akryl og er særligt optaget af 
portrætter og stemninger. Hun henter sin inspiration i mødet med 
andre mennesker og fra forskellige situationer i livet. 

Billedkunstner Flemming Holmgreen afgik desværre ved døden i 
juli 2019. Men vi er så privilegerede, at vi får lov til at udstille hans 
smukke billeder. Han arbejdede fortrinsvist med landskabs- og 
bymotiver, som gengives i værkerne i en abstrakt oplevelse, hvor 
lys og farver er afgørende.

Inger M. Hansen arbejde som tegner, grafiker, keramiker og billed-
kunstner. Hun laver de sjoveste kander, krukker og fabeldyr samt 
fine collager og spændende malerier.
Arrangør: Furesø Kunstforening

UDSTILLINGER

Lørdag den 20. juni – 11. august
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00

Alle 70 azurmalere er inviteret til 
at giver deres bud på årets bedste 
kunstværk. 
Der har været rig mulighed for at 
samle indtryk og inspiration fra rej-
ser og fritid i løbet af hele året, og der 
er derfor ikke, til denne udstilling, 

sat grænser for, hvilket emneområde 
kunstnerne eller keramikkerne må 
fordyber sig i. 

Kåringen af årets bedste kunstværk 
foregår på ferniseringsdagen, hvor 
publikum er dommere og stemmer på 
deres foretrukne kunstværk.  
Kom og vær med.
Arrangør: Azurmalerne

ÅRETS BEDSTE AZUR-BILLEDE

PORTRÆTTER, SMUKKE LANDSKABER OG FINURLIG KERAMIK



Lørdag den 16. maj – 14. juni
Fernisering i Galleriet kl. 12.15

Repetition er et af poesiens, musikkens og 
billedkunstens ældste og mest virksomme 
virkemidler. Gentagelse kan skabe tryghed og 
forudsigelighed.

Men i de værker de tre kunstnere præsenterer, 
forskydes gentagelserne, så nye overraskende 
billeder, figurer og former dannes. Det kradser 
i forudsigeligheden og bidrager til en sanselig 
oplevelse. Materialers banalitet forskydes, 
og grænserne for vores fantasi flytter sig og 
frisættes.

Kit Kjærbyes arbejder bl.a. med plastikstrips. 
Malone Dietrich arbejder bl.a. med tekstil, 
foto og ståltråd. Åse Højer arbejder bl.a. med 
brugte papirfiltre, sæbe og ståltråd. 

Læs mere om de tre kunstnere på vores hjem-
meside www.farumkulturhus.dk.
Arrangør: Farum Kulturhus

 

ARTIST TALK  
OM REPETITIONER  

Torsdag den 28. maj i Galleriet kl. 17.00

Vi har arrangeret en aften, hvor udstillingen REPETITONER bliver 
præsenteret af de tre kunstnere i Galleriet. Aftenen fortsætter på 
scenen i Foyeren, hvor Furesø Musikskoles elever vil præsentere 

musikkens geniale repetitioner. Farum biblioteket står for aftenens 
oplæsning med eksempler fra litteraturens værker inden for genren.

 
Vi slutter aftenen af sammen med en sang i kanon-stil, inden vi lader 

os overraske indenfor madkunstens gentagelser. De kulinariske over-
raskelser for aftenen stå Cafe Frk. Fryd for.

Billetter a kr. 100,- kan købes i Kulturbutikker eller på 
 www.farumkulturhus.dk.

Arrangør: Farum Kulturhus

UDSTILLINGER

KIT KJÆRBYE

FIBER-Art, Kit Kjærbye af Ulrikka Mokdad, Tekstilkunstner, Cand.mag i Kunsthistorie  
”Tekstil er almindeligvis et behageligt materiale, der med sine særlige karaktertræk, såsom blødhed og efter-
givenhed, indbyder til berøring.
Sådan forholder det sig dog ikke helt, når man som beskuer nærmer sig Kit Kjærbyes værker udført i kabel-
bindere, også kaldet strips. Ganske vist findes der en forførende kvalitet ved værkerne, der med deres klare 
farver og genkendelige former tiltrækker blikket. Man præsenteres for beklædning til både dagligdag og fest, 
men forundres samtidig over de ophængte genstandes afvisende, stive og stikkende beskaffenhed. Det er en 
velkendt sag blandt modedesignere, at herretøj skal være rart, mens dametøj skal være smart.
Derfor er det fristende at tolke de omhyggeligt vævede og flettede beklædningsdele som kunstnerens 
ironiske kommentar til modeindustriens mere og mere dekadente outfits, der som oftest er alt andet end 
rare at iføre sig og som fortrinsvis passer kvinder med perfekt slanke plastikopererede kroppe. De ophæng-
te designs kan således på humoristisk vis repræsentere modens krav om perfektion taget til det ultimative 
niveau: beklædning, som ingen kan Passe”  

www.kitkjaerbye.dk - mo 2140 6889 
kitkjaerbye@privat.dk

REPETITIONER
NÅR KUNST BLIVER ENDELØS
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LEVENDE KERAMIK OG HVIDE HØNS
Mette Rørsted og Jens Brammer
Lørdag den 20. juni – 15. august  •  Fernisering i Galleriet kl. 12.15

UDSTILLINGER

Hvide høns som undrende kikker ned på lertøjet 
med den specielle overflade, en overflade som 
ved hjælp af oxider og sprøjteglasur giver et 
meget levende og organisk udtryk. 

Mette Rørsted interesserer sig for det tre- 
dimensionelle, og i hver krukke er der lagt 
masser af energi og glæde. En glæde og en his-
torie som gerne skulle kommer videre til publi-

kum, som en genkendelse og en oplevelse ud 
over det sædvanlige.

Præcist som i Jens Brammers  små fortællinger, 
der synes så let læselige i al sin enkelhed. Det 
underfundige og underspillede, der gør hvert 
maleri til sin egen lille fortælling. En fortælling 
som lige skal vendes og drejes for at den umid-
delbare forståelse kan findes.

Arrangør: Farum Kulturhus

EN 
NÆVENYTTIG  

VANDRING
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Frans Peter Valbjørn Knudsen
Lørdag den 20. juni - 9. august

Fernisering i GangGalleriet kl. 12.45

Udstillingen handler om menneskets 
tilstedeværelse i verden, om hånd-
ens arbejde, materialernes iboende 

kvaliteter og forarbejdningens grænse-
flader. 

Frans Peters kunst kan opleves og 
forstås på mange måder. De skulp-

turelle objekter og installationer, 
inviterer venligt beskueren ind i en 

verden hvor særegen poesi og absurde 
betydninger kan opstå.

Gennem jordbundne materialer, frag-
menter af historie og sikker teknisk 

kunnen, samler han en række objekter, 
der bryder med det traditionelle, pirrer 

beskuerens nysgerrighed og intellekt 
og udfordrer den klassiske opdeling af 

kunsthåndværk, design og kunst.
 

Arrangør: Farum Kulturhus

UDSTILLINGER

EN 
NÆVENYTTIG  

VANDRING

Foto af: Dorthe Krogh
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FOYER KONCERTER

11.  
JANUAR 

18.  
JANUAR 

1.  
FEBRUAR 

22.  
FEBRUAR 
 

Big Dipper Band  
spiller det nye år ind  

i Farum Kulturhus



BEETHOVEN MED KAGE I
Den Danske Obotrio
Lørdag den 22. februar kl. 11.30 – 12.30  
i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Den Danske Obotrio fejrer 250 året for Komponis-
ten Ludwig van Beethovens fødsel med at spille 
de to trioer, han komponerede for den specielle 
besætning med to oboer og engelsk horn. 
Desuden vil programmet indeholde ”Cake Dance 
Suite” af den australske komponist Elizabeth 
Aitken.

Trioens besætning er: Anne Due Løvholm, Maria 
Uhrenfeldt og Jes Gram. 

Arrangør: Furesø Musikskole

MIA GULDHAMMER  
& MORTEN ALFRED 
HØIRUP
Tral, tråd og tradition
Lørdag den 1. februar kl. 11.30 – 13.30  
i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Mia Guldhammer og Morten Alfred Høirup spiller 
sange fra den danske folkemusiktradition. Tradi- 
tionel såvel som nyskrevet musik fra Danmark. 
Der bliver glade og lystige sange, når duoen 
besøger Farum Kulturhus, men også dybt inderlige 
sange med beretninger om svigt, længsel og evig 
kærlighed. Nogle af dem kan du helt sikkert synge 
med på, andre hører du måske for første gang, 
men selvom nogen af dem er flere hundrede år 
gamle, er de alle vedkommende.

Arrangør: Farum Kulturhus

TRADEWINDS
Keltisk/amerikansk inspireret folk rock
Lørdag den 18. januar kl. 11.30 – 13.30
i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

En lyd fra en svunden tid, kunne man næsten sige 
om Tradewinds. Fra dengang hvor folk rocken 
talte navne som Jackson Brown, Crosby, Stills, 
Nash & Young, for at nævne et par stykker. Bandet 
har en autentisk lyd med stærke vokaler og solid 
instrumentering fra fem meget kompetente 
musikere.
Tradewinds består af: Jason Luke guitar, 
Malene Falck guitar, Kurt Mortensen violin,  
Robert Mulder bas og Kristian Lassen trommer.

Arrangør: Farum Kulturhus

BIG DIPPER BAND 
Nytårshilsen v. Borgmester Ole Bondo Christensen
Lørdag den 11. januar kl. 11.30 – 13.30 
i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Det 18 mands store orkester, Big Dipper Band, 
blæser i bogstaveligste forstand det nye år ind 
med swingende jazzstandarder fra alle de store. 

Borgmester Ole Bondo Christensen kigger, tradi-
tionen tro, forbi og ønsker publikum et godt nytår. 

Arrangør: Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER
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Formiddagsteater 
Lørdag den 28. marts kl. 11.30 – 13.30 

i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Egnsteatrets leder, Anders Ahnfelt-Rønne, er 
kendt for sine fantastiske koncerter i Farum 

Kulturhus. Alt fra solo, duoer, til det 8 mands 
store Underground-phils, har husets publikum 

nydt i fulde drag.  Men nu skal vi prøve noget nyt; 
et formiddagsteaterstykke af Patrick Süskind 

med titlen Kontrabassen, som har været opført i 
hele landet. Nu kommer det til Farum. 

Så kære gæster, bered jer på en ny oplevelse, der, 
ifølge en anmelder, er sjælden og så gennem-
ført underspillet og stilfærdig en forestilling. 
Historien formidles smilfuldt med netop den 

kærlighed, som bærer over med alle hverdagens 
fortrædeligheder. En dejlig oplevelse.

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden

 

Azulejos består af topprofessionelle kvindelige 
musikere, som gennem gruppens egne arrange-
menter giver et moderne udtryk til drama-
tiske og poetiske sange fra andalusisk jødisk 
folkemusiktradition. 

De synger på sproget ladino (jødisk spansk), og 
gruppens lyd afspejler medlemmernes bag-
grunde i jazz/folk. Musikken krydres også med 
orientalske toner og et ekko af flamenco.

Trioens medlemmer har turneret verden tynd og 
har blandt andet modtaget en jazz grammy. Der-
udover har de været nomineret til utallige priser 
som Danish Music Awards indenfor kategorierne 
Jazz og World og Årets Komponistpris.
Besætningen er: Jael Nordbek Azoulay vokal, 
Dalia Faitelson guitar og backingvokal og Lisbeth 
Diers perkussion.

Arrangør: Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER

AZULEJOS
Andalusisk jødisk folkemusik

Lørdag den 14. marts kl. 11.30 – 13.30 i 
cafeen Frk. Fryd 

Fri entre

KONTRABASSEN



Musikalsk fortælling
Tirsdag den 14. april kl. 19.00 – 21.00 
i Teatersalen, Farum Kulturhus
Entre kr. 40,- 

En musikalsk fortælling om musikkens mange  
ansigter fremført af Nikolaj Bentzon på klaver og  
Ebbe Ringblom på basun

En aften med Ringblom og Bentzon tager livtag med 
musikhistoriens mange forgreninger og inviterer  
publikum ind til en ukonventionel rundtur med  
musikalskhistoriske højdepunkter. 
Via deres tætte samspil og fortællelyst får tilhøreren 
et blik ned i musikkens maskinrum... og et over- 
bevisende signal fra kommandobroen.

Nikolaj Bentzon er pianist, komponist og var dirigent 
for Danmarks Radios Big Band igennem 7 år. Bag sig 
har han 18 CD-udgivelser i eget navn – både klassiske 
og jazzudgivelser. Han har spillet med i talrige og suc-
cesfulde ensembler fra egne orkesterkonstellationer 
til opgaver for ensembler i ind- og udland. Nikolaj 
Bentzon er en stor personlighed - det ligger i blodet: 

Tipoldefar J.P.E. Hartmann og far, Niels Viggo Bentzon, 
var betydningsfulde skikkelser i hhv. det 19. og det 
20. århundredes danske kulturliv.

Ebbe Ringblom spiller til dagligt basun i Prinsens 
Musikkorps – et af Forsvarets 3 professionelle musik-
korps. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonserva-
torium, hvor han også har undervist. I fritiden funge-
rer Ringblom desuden som dirigent for det 20 mand 
store Viborg Big Band.

”Fælles for Nikolaj og mig er den store kærlighed til 
musikken og dens mange genrer og ønsket om at for-
midle musik på nye måder – også i andre rum end de 
traditionelle koncertsale”, fortæller Ebbe Ringblom, 
som, før han i 1993 kom til Prinsens Musikkorps, spil-
lede 6 år i Klüvers Big Band, nu Aarhus Jazz Orchestra.

Start eventuelt aftenen med en lækker middag i Frk. 
Fryd. Bordbestilling: kontakt @frkfryd.dk

Arrangør: Revyforeningen Fandango

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden, Farum Jazzklub 

og Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER

FRA BACH TIL BEBOP VIA BENTZON
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HYLDESTKONCERT
v/Martin Roy Wade
Lørdag den 18. april kl. 11.30 – 13.30 i cafeen 
Frk. Fryd 
Fri entre

I anledning af 100 året for Nat King Coles fødsel, 
har sangsolisten Martin Roy Wade sammensat en 
buket af udvalgte sange og fortællinger om den 
legendariske jazzsangers liv og bagkatalog.

Det bliver en ”trip down memory lane” formiddag 
leveret af Martin Roy Wade og flankeret af hans 
mangeårige samarbejdspartner, Thomas Bornøe 
på piano. 

Arrangør: Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER

Korkoncert 
Lørdag den 25. april kl. 11.30 – 12.30  

i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Fyld en lys forårsdag med god musik 
og skønne klange. Engagement, sang-

glæde og fællesskab er udgangs- 
punktet, når Sweet og Swing optræder 
med et blandet repertoire af dansk og 

udenlandsk pop/rock, filmmusik og et 
par stænk swingende jazz. 

Slut af med en frokost i Frk. Fryd, hvor 
der er hyggelig klavermusik.

SWEET OG SWING

NAT KING COLE
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FIRE PÅ STRIBE 
Akustisk hverdagspoesi
Lørdag den 16. maj kl. 11.30 – 13.30 
i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Fire På Stribe er en akustisk trio, der leverer musi-
kalske postkort fra danskernes liv. Fængende 

popsange med fortællinger om duften af rapsmar-
ker, shawarma på Strøget, parweekend i Madrid og 
forelskelser på cykelstien. 

Bandets tre medlemmer tager på skift rollen som for-
sanger, og der er kælet for de vokale arrangementer, 
der bliver leveret med et glimt i øjet. 

Arrangør: Farum Kulturhus

KÅRE BØRJESEN
Troubadouren 
Lørdag den 20. juni kl. 11.30 – 12.30 i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Sæsonens sidste koncert ligger trygt i hænderne på 
Kåre Børjesen. Han er, om nogen, synonym med Furesø. 
I over 20 år har Kåre stillet op til diverse arrange-
menter, lige fra fredagsbar, de runde fødselsdage til 
bryllupper & begravelser.
Kåre har en smuk croonerstemme, der rammer sjælen 
dybt, hvilket I kan opleve den dag, han kommer forbi 

med sin guitar og giver et sæt af sit 
enorme repertoire. Og mon ikke 
husets musikbooker hopper 
op og spiller et par 
sange med ham. 

Arrangør: Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER
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Lørdag den 2. maj – søndag den 3. maj –  i hele huset
Åbent lørdag fra kl. 11 -17, søndag fra kl. 10-16
Entre kr. 60,-  Weekend kr. 100,-  Børn kr. 30,-

En af de tilbagevendende og helt store begiven-
heder i Farum Kulturhus er, når der afholdes 
Dukkehusfestval den første weekend i maj.
Hele huset fyldes med udstillere fra ca. 8 lande 
i Europa, der viser mange spændende ting 
i miniature i skala 1:12, 1:24, 1:48 og endda end-
nu mindre. 

De fleste ting er håndlavede, meget akkurat 
og livagtigt udført, og der er alt til dukkehuset, 
forretningen, kikkassen mm, det er kun fanta-
sien, der sætter grænser. 
Miniatureforeningen Mini har altid en flot 

særudstilling på Festivalen, og i år er emnet 
JUL. Selv om det er maj måned, er det godt at 
være i god tid. Bliver man inspireret af Jule-
temaet, er der mulighed for at sikre sig alle 
materialer til projektet. 

Omkring 55 udstillere vil fylde Kulturhuset, og 
der plejer at være en rar og festlig stemning. 
Se mere på Dukkehusfestivalens hjemmeside 
www.dukkehusfestival.dk.

Arrangør: Kirsten Hemmeshøj

DUKKEHUSFESTIVAL        
                                                             

FOR  
27.  

GANG
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Integrationsrådets årlige fejring
Lørdag den 13. juni kl. 11-14 i Foyeren
Fri entre
 
Siden 2009 har Integrationsrådet i Furesø Kommune 
sat alle sejl til på denne årlige festdag, der fejrer 
mangfoldigheden i Furesø. Her mødes alle folkeslag 
– og udveksler masser af kultur.

I år er det Farum Kulturhus, der lægger lokaler til 
festen. 
Først og fremmest smager de deltagende nationer 
på hinandens spændende og ofte eksotiske mad, 
og så er der traditionen tro optræden af forskellige 
etniske musik- og dansegrupper, og endelig er der 
selvfølgelig også noget for børn og unge.

Arrangør: Furesø Integrationsråd 

FOR  
27.  

GANG

FARVERIGE  
FURESØ
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Væbnet med guitarer og billigt legetøj, kaster
kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen
og Findus' kamp: At få lært den sultne ræv at holde
sig fra deres høns. Med fantastisk fælles fantasi - og

publikums hjælp - udføres en festforestilling af en
snedig plan som indeholder: 1 kunstig høne,

1 del 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri...

Med
Niclas Knudsen   &   Morten Nørby
(Banddrivende kræfter i henholdsvis Ibrahim Electric og Vildnis)

Konsultations instruktion ved
Jens August Wille

Med musik af
Carl NielsenElith Worsing
Sven HedmanKnudsen & Nørby

Tekniske krav
220 volt

Kontakt
Tlf. (+45) 30 74 18 23
MortenVildnis@hotmail.com

Efter en bog af Sven Nordqvist

KNUDSEN & NØRBY  113

PEDDERSEN OG FINDUS – RÆVEJAGTEN

FOR DE SMÅ

Alder:  . . . . . . . . . . .3-9
Varighed i min:  . . . . .40
Opstilling i min:  . . . .40
Nedtagning i min:  . . .40
Bredde i cm:  . . . . . .400
Dybde i cm:  . . . . . . .300Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:  . . . . . . . . . . . . . . .350 
Mørklægning:  . . . . . . . . . . . . . . .ja
Pris/Antal tilsk .:  . . . . . .6 .000/40
Pris/Antal tilsk .:  . . . . . .8 .000/80

Lørdag den 29. februar
Teatersalen kl. 11.00
Fra 4 år
Teater Knudsen og Nørby

Kan det mon lade sig gøre at holde den sultne ræv 
fra de skræmte høns? - uden brug af vold eller vå-
ben, men udelukkende ved hjælp af fælles opfind-
somhed og lidt fyrværkeri?
Nabo Gustafsen kommer med hund og gevær og 
fortæller, at ræven har ædt hans bedste høne, og at 
Peddersen også hellere må skaffe sig et gevær. For 
når ræven i nat kommer og ser, at Gustafsen har låst 
sine høns inde, så vil den i stedet komme på besøg hos 
Peddersen.
Hønsene er rædselsslagne,,,, - men katten Findus hader folk, der 
går med gevær og siger: “Ræve skyder man ikke, dem narrer man.”
Sammen udtænker, udvikler og udfører Peddersen og Findus nu en fest-
forestilling af en snedig plan, som indbefatter en kunstig høne, masser af fyrværkeri 
og tilpas med spøgeri.
Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken eller på www.farumkulturhus.dk.
Arrangør: Farum Kulturhus og Furesø Teater

Væbnet med guitarer og billigt legetøj, kaster
kammeraterne Niclas og Morten sig ind i Peddersen
og Findus' kamp: At få lært den sultne ræv at holde
sig fra deres høns. Med fantastisk fælles fantasi - og

publikums hjælp - udføres en festforestilling af en
snedig plan som indeholder: 1 kunstig høne,

1 del 1 del fyrværkeri og tilpas med spøgeri...

Med
Niclas Knudsen   &   Morten Nørby
(Banddrivende kræfter i henholdsvis Ibrahim Electric og Vildnis)

Konsultations instruktion ved
Jens August Wille

Med musik af
Carl Nielsen Elith Worsing
Sven Hedman Knudsen & Nørby

Tekniske krav
220 volt

Kontakt
Tlf. (+45) 30 74 18 23
MortenVildnis@hotmail.com

Efter en bog af Sven Nordqvist

KNUDSEN & NØRBY  113

PEDDERSEN OG FINDUS – RÆVEJAGTEN

FOR DE SMÅ

Alder:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3-9
Varighed i min:  .  .  .  .  . 40
Opstilling i min:   .  .  .  . 40
Nedtagning i min:  .  .  . 40
Bredde i cm:  .  .  .  .  .  . 400
Dybde i cm:  .  .  .  .  .  .  . 300 Alle priser er i kr. og ekskl. moms

Højde i cm:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 350 
Mørklægning:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .ja
Pris/Antal tilsk .:  .  .  .  .  .  . 6 .000/40
Pris/Antal tilsk .:  .  .  .  .  .  . 8 .000/80

ALFONS ÅBERG
Lørdag den 18. januar

Teatersalen kl. 11.00
Fra 3 – 8 år

Comedievognen 

“Selvfølgelig er der ikke spøgelser til” siger Alfons, - ”og heller 
ingen uhyrer eller mystiske marsmænd. Selvfølgelig ikke! Kun i 
fjernsynet og på film og i eventyrbøgerne.”
Men sommetider glemmer Alfons det. 
Alfons Åberg er en ganske almindelig lille dreng, som bor sammen 
med sin far, Bertil, i en lejlighed i en svensk by. Da han var mindre, 
havde han en kammerat ved navn Svipper, som kun han kunne se.

Comedievognens populære dramatisering af Gunilla Bergströms 
berømte børnebøger om den energiske lille fyr med den livlige fantasi 

baserer sig på flere af disse hverdagshistorier fra bøgerne om Alfons 
og hans rare og distræte far. 

Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken eller på  
www.farumkulturhus.dk

Arrangør: Farum Kulturhus og Furesø Teater

RÆVEJAGTEN  
MED PEDDERSEN OG FINDUS

BØRNETEATER



    

Lørdag den 21. marts
Teatersalen kl. 11.00
Fra 3 – 9 år
Asterions Hus 

En drabelig historie for de helt små. En gyser om den væm-
melige Medusa med slanger som hår, om mægtige guder, 

om det forfærdelige havuhyre, om den super seje helt og den 
skønne men  lænkede prinsesse. Tør I se med...? 

To granvoksne mænd, der nobelt begynder at fortælle historien om 
den græske helt Perseus, bliver selv grebet af den eventyrlige og fantas-

tiske beretning og må selv efterhånden spille alle rollerne. 
Med få og små midler oplever vi Zeus som guldregn, den forstenende virkning af gorgo-

nen Medusa, den magiske kraft i Hermes’ bevingede sko og meget, meget mere. 
Et spændende sus for de mindste.
Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken eller på www.farumkulturhus.dk
 Arrangør: Farum Kulturhus og Furesø Teater 

Lørdag den 25. april
Teatersalen kl. 11.00
Fra 3 – 9 år
Varighed 45 min
Flyvende Prinsesse

Den lille græshoppe Grethe elsker at hoppe og har ikke 
tid til at sidde stille og lytte til de voksne græshopper. 
Men en dag kommer hun til at lave et kæmpespring og 
farer vild i den vide verden. Grethe synes, at verden er 
både sjov og spændende, men også skræmmende og 
ensom. 
Heldigvis hjælper hendes gode venner sneglene hende på 
vej, hvis de altså kan følge med…. 
Græshoppe Salsa er en munter og gennemmusikalsk fore-
stilling om ikke at kunne sidde stille og at længes ud, - om fæl-
lesskab og ensomhed - men også om at være lykkelig for at kunne 
finde hjem igen.
Publikum bliver inddraget i historien og deltager med sang og skuespil, 
- men hovedpersonen,,,, hun er svær at fange…..
Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken eller på 
www.farumkulturhus.dk
Arrangør: Farum Kulturhus og Furesø Teater

GRÆSHOPPE 
 SALSA

DEN 
GRUSOMME 
HISTORIE OM 

MEDUSAS HOVED
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Med fire små retter
28. januar kl. 17.30

Oliventapenade på surdejsbrød

Grillet & karamelliseret zucchini 
med parmaskinke

Torskerillette med fennikelsalat, 
saltet agurk og rodfrugter

God ost med syltede valnødder

Pris kr 145,- 

FRK. 
FRYDS  TEATERTALLERKEN

Et rørende portræt af kvinder i 3 generationer
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00 – 20.15 
i Teatersalen
Billetter a kr. 100,- kan købes i Kulturbutikken  
eller på www.farumkulturhus.dk

»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 kvin-
der med 12 forskellige nationaliteter og fortælles i  
ord og musik på tværs af generationer og kulturer,  
så vi og vores liv bliver synlige for hinanden.

I ord og musik fortæller og lægger vi ører til hinan- 
dens kvindehistorier. Historier om kvinder, der til-
passer sig, og historier om kvinder, der gør oprør, om 
vores muligheder, begrænsninger, håb og drømme  
– før, nu og i fremtiden.

Arrangør Furesø Museer, Furesø Bibliotek & Farum Kulturhus
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TEATER

Vi kender det allesammen. Når vi ser og hører, hvad der foregår af tosserier 
omkring os, og hvilke beslutninger der bliver taget…ja, så er det vi tænker: 
Hva’ er meningen? 

Der er nok at ryste på hovedet af. Så meget, at en omgang satiriske spark bagi 
forhåbentlig kan give bare en lille smule mening. Glæd jer til morskab med 
galskaben, når holdet bag Furesø Revyen slår sig løs.

Start eventuelt aftenen med en lækker middag i Frk. Fryd. 
Bordbestilling: kontakt @frkfryd.dk

Arrangør: Revyforeningen Fandango

Forestillinger: 

Lørdag   d. 14. marts kl. 16  
Torsdag d. 19. marts kl. 20 
Fredag   d. 20. marts kl. 20 
Lørdag   d. 21. marts kl. 16  

Torsdag d. 26. marts kl. 20 
Fredag   d. 27. marts kl. 20 
Lørdag   d. 28. marts kl. 16

Billetter kan købes fra den 7. februar i Kulturbutikken og på www.fandangorevy.dk
Entre kr. 125,- inkl. gratis drink inden forestillingen.

FURESØ REVYEN 2020 
HVA’ ER MENINGEN?
Premiere lørdag den 14. marts i Teatersalen
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ELSKOV, VIN & BASFIOLER
Et musikalsk portræt af Bellman og hans viser
Tirsdag den 17. marts kl. 14.00 i Teatersalen
Entre kr. 100,- inkl. en drink i pausen

Cabaretén handler om Bellman og hans figur Fred-
man, men først og fremmest med en lang række af 
hans fantastiske viser med ynde, druk, dramatik, 
erotik og humor. Viserne fremføres på dansk og er 
iklædt nye, fantasifulde arrangementer.

Medvirkende er Allan Høier sang/fortælling, Allan 
Thorsgaard guitar/lut og Kjeld Steffensen cello. 

Tilmelding på www.aeldresagen.dk/farum fra den 
2. december kl. 9.00 eller i Kulturbutikken. 

Arrangør: Ældresagen Farum

TEATER

BEDSTES 
GAMLE SANGLEGE
EN VINTERFERIEAKTIVITET
Mosegaarden, Skovgårds Allé 37
3500 Værløse
Mandag d. 10. februar kl. 10-15
Gratis adgang og alle er velkomne

Børn og bedsteforældre inviteres til legedag på Mose-
gaarden med levende musik, sanglege, varm kakao og 
sjov på tværs af generationerne. 

Tag dit barnebarn i hånden og leg sanglege fra din 
egen barndom til toner af Værløse Folkemusikanter.

Vær en del af Furesø Musikskole
I Farum Kulturhus

Arrangør: Furesø Museer og Furesø Musikskole
Leg i skolegården på Jonstrup Seminarium. 1937
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En Operafortælling
Tirsdag den 12. maj kl. 19.00 i Teatersalen 
Billetter a kr. 80,- kan købes i Kulturbutikken eller på  
www.farumkulturhus.dk 

Sophie og Hans Scholl uddelte antinazistiske flyveblade for mod-
standsgruppen ’die Weiße Rose’ ved universitetet i München. De 
blev arresteret og efter tre dages forhør dømt til døden. Operaen 
fortæller hjerteskærende om den sidste time i søskendeparrets 
liv, hvor de tager afsked med hinanden, med livet og de personer 
som de aldrig skal se igen. 

Den Fynske Opera opfører operaen i forbindelse med 75-året 
for 2. Verdenskrigs afslutning. En intens og kraftfuld opera der 
rummer både poesi og voldsomhed.  

Denise Beck og Mathias Hedegaard synger de to roller. 
Musik af: Udo Zimmermann. Libretto: Ingo Zimmermann.

Start eventuelt aftenen med en lækker middag i Frk. Fryd. 
Bordbestilling: kontakt @frkfryd.dk

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden, Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus.

DIE WEIßE ROSE

TEATER
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VERDENS BRÆNDPUNKTER 
v/Kristian Jensen
Mandag den 27. januar kl. 19.00 – 20.45 i Teatersalen
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen
Tilmelding på NetOps hjemmeside www.netopaf.dk 

Som udenrigsminister var Kristian 
Jensen ansvarlig for den danske for-
handling op til vedtagelsen af FN’s 17 
Verdensmål i 2015. 
I dag er Kristian Jensen formand for 

Folketingets tværpolitiske netværk for 
Verdensmålene – en stærk forsamling, 
der skal sætte fart på arbejdet med 
bæredygtighed og sikre et konstruktivt 
samarbejde om målene på tværs af 

partier og ministerier.
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

ANSVARLIGT FORBRUG 
OG PRODUKTION
v/Christian Ege Jørgensen 
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 – 20.45 i Teatersalen 
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen
Tilmelding på NetOps hjemmeside www.netopaf.dk 

Christian Ege har arbejdet i miljø-
styrelsen. Han var med til at stifte Det 
Økologiske råd i 1991, og efter nogle år 
i CASA arbejdede han som sekretariats-
leder indtil 2018. Nu er han senior-
rådgiver samme sted.

Klimaforandringerne, kemikalier, hor-
monforstyrrende stoffer, luftforurening 
og tabet af biodiversitet er nogle af de 
emner, der bliver berørt. 

”Hvis man vil være uvenner med folk, 

så skal man beskæftige sig med deres 
bøffer, biler eller brændeovne. Og vi vil 
med ildhu kaste os over alle tre emner.”
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

EU’S ARBEJDE MED 
KLIMAPROBLEMERNE
v/Margrete Auken
Torsdag den 26. marts kl. 19.00 – 21.00 
i Farum Bibliotek, Læsesalen
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen
Tilmelding på NetOps hjemmeside www.netopaf.dk 

EU skal tage teten for kampen mod 
klimaforandringer og den voksende so-
ciale ulighed hos os såvel som globalt. 
Men er de indstillet på det? Hvad sker 
der i maskinrummet? 
I 1990 kom klimaforandringerne med 

på SF’s dagsorden som en af vores 
vigtigste opgaver. Margrete Auken har 
beskæftiget sig med politik i over 40 år 
og har miljøkampen som mærkesag for 
sit daglige politiske arbejde i Europa-
Parlamentet. 

OBS. I Forskningens Døgn, uge 22 i april, 
vil en forsker give et indblik i den aktu-
elle klimaforskning. 
For yderligere info se NetOp Allerød – 
Furesøs hjemmeside: netopaf.dk
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

FOREDRAG
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DRØMMEN OM AMERIKA 
– DEN DANSKE UDVANDRING TIL USA
v/Christian Friis, idehistoriker
Onsdag den 26. februar kl. 18.30 i Immigrantmuseet 
Entre kr. 150,- 
Entre for begge foredrag kr. 250,-
Tilmelding senest 14 dage før på tlf. 70 20 65 74 
Se mere på: www.fritidsskoler.dk

I årene fra 1860 til udbruddet af 1. Verdenskrig udvandrede en ud 
af ti danskere. Langt størstedelen søgte lykken i Amerika. Hvad 
rejste de væk fra? Hvad håbede de at finde? Hvordan blev deres 
nye tilværelse i det fremmede efter ankomsten til New York? 

Den danske udvandring til Amerika er et spændende stykke Dan-
markshistorie, der kaster lys over forandringer i datidens danske 
samfund. Foredraget stiller skarpt på årsagerne til den danske 
udlængsel samt drømmen om og troen på en bedre tilværelse på 
den anden side af Atlanten.
Arrangør: DOF Furesø Fritidsskole

CALIFORNIEN 
-OG DEN AMERIKANSKE DRØM

v/Christian Friis, idehistoriker. 
Onsdag den 4. marts kl. 18.30 i Immigrantmuseet 

Entre kr. 150,- 
Entre for begge foredrag kr. 250,-

Tilmelding senest 14 dage før på tlf. 70 20 65 74 
Se mere på: www.fritidsskoler.dk

Siden udbruddet af guldfeberen i 1849 har Californien 
mere end nogen anden stat repræsenteret USA som 
mulighedernes land. Staten forbindes med en af de 

stærkeste amerikanske ideer nemlig “den amerikanske 
drøm” - her er man sin egen lykkes smed.

Californien er fortællingen om den oprindelige befolkning og om de europæiske opdagelsesrejsende, den  
spanske kolonitid, den mexicanske periode og endelig som stat i unionen. Og det er fortællingen om Golden Gate, 

Hollywood og Silicon Valley. Staten Californien har den største befolkning og er en af de rigeste stater i USA. 

Tag med på en tur til Californien, som nogle amerikanere selv betragter som en kulturel forløber for resten af landet.
Arrangør: DOF Furesø Fritidsskole

FOREDRAG
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Fællessang i Foyeren
Søndag den 19. april kl. 15.00 – 17.15 

i cafeen Frk. Fryd 
Fri entre

Kulturhusets Foyer danner igen ramme 
om det traditionsrige syng-sammen-

arrangement for hele Furesø.
Fred – Frihed – Fællesskab er temaer 
i årets program, der knytter sig til de 

mange alsangsstævner, som rundt om 
i landet på forskellig vis markerer 75 

årsdagen for Danmarks befrielse. 

Til traditionerne hører korsang, som i 
denne sammenhæng for første gang vil 

blive leveret af Farumkoret, desuden 
medvirker Værløse Folkemusikanter og 
sangere og musikere fra Visens Venner.

Cafeen Frk. Fryd er åben i forbindelse med arrangementet.
Arrangør: Visens Venner Furesø, Værløse Folkemusikanter, Farumkoret og Farum Kulturhus.

SÅ SYNG DA, FURESØ!

I Caféen Fri entre
Hver anden tirsdag i hver måned er der 
mulighed for at oplade sin røst. Fyraftenssang, 
som Ældresagen i Farum står for, er altid et 
tilløbsstykke. Til hvert af arrangementerne er 
der en ny sangvælger, kendt eller ukendt, der 
vælger fra Højskolesangbogen.

Fyraftenssangen foregår i kulturhusets Foyer 
hos Frk. Fryd, hvor det syngende publikum har 
mulighed for at få smurt ganen – både med 
kaffe og kage – eller måske en lille én.
Arrangør: Ældresagen

FYRAFTENSSANG

FÆLLESSANG

Tirsdag d. 14. januar kl. 17.00 AFLYST
Tirsdag d. 4.februar kl. 17.00
Tirsdag d. 10.marts kl. 17.00
Tirsdag d. 14.april kl. 17.00
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SIKHERNE I DANMARK  
MEET THE SIKHS 

Lørdag den 1. februar – 1. september 
Særudstilling i Immigrantmuseet

Åbning kl. 15.00 

En turban er nødvendigvis ikke bare en turban. For 
sikherne er turbanen et symbol, der forbinder dem til 
deres religion. Ser man en turban i gadebilledet, så er 
det sandsynligvis en sikh, der bærer den. Sikhisme er 

oprindelig en filosofi og religion med rødder i Pun-
jab-regionen i Indien og Pakistan. I dag findes der dog 

utallige sikh-samfund rundt omkring i hele verden, 
også i Danmark. Sikherne er blandt andet kendte som 

berømte filosoffer og krigere. De er imidlertid også 
blot almindelige mennesker, der udvandrede fra det 

indiske subkontinent i jagten på eventyr, velstand og 
sikkerhed. Nogle af sikherne slog sig ned i Danmark, 

og i samarbejde med Immigrantmuseet fortælles deres 
historie i museets kommende særudstilling. 

I forbindelse med udstillingen bliver der afholdt  
forskellige arrangementer.  

Hold øje med museets facebook- og hjemmeside.   
Arrangør: Immigrantmuseet

IMMIGRANTMUSEET  
ET STATSANERKENDT 
MUSEUM

Udstillingerne omhandler alt 
fra historiske begivenheder til 
aktuelle temaer indenfor dansk 
migrationshistorie. 
Læg vejen forbi museet. Tag et 
nummer af vores NYT magasin 
eller kig ind på de sociale medier 
for at få de sidste nyheder. 

ADRESSE 
Stavnsholtvej 3
3520 Farum
Telefon 72 35 61 00

ÅBNINGSTIDER
Tirsdag-lørdag 10-16
Søndag, mandag lukket.

IMMIGRANTMUSEET

Foto af: Chresten Bergh
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Biblioteket: Midt i huset ligger Farum 
Bibliotek med begrænset borgerservice. 

Immigrantmuseet: Danmarks eneste 
Immigrantmuseum.  
Se mere på www.immigrantmuseet.dk.

Billedskolen i Farum: Se mere på  
www.farumbilledskole.dk.

Værkstederne: Kulturhuset har 3 værk-
steder: Atelieret, keramikværkstedet 
samt et sten- og smykkeværksted. 
De bruges flittigt af foreninger og 
oplysningsforbund. 

Furesø Musikskole: På 1. sal ligger 
Furesø Musikskoles administration 
samt øve/undervisningslokaler. Ud over  
de Foyerkoncerter Musikskolen byder 
ind med, kan man ofte høre pop-up  
elevkoncerter i Foyeren og i Galleriet. 

Grafen: Grafen viser premierefilm, men 
også live streamet operaforestillinger.  
Se mere på www.grafen-bio.dk 

Ældresagen: Ældresagen har lokaler 
i Farum Kulturhus, hvor der foregår 
mange aktiviteter. Se mere på www.ael-
dresagen.dk/lokalafdelinger/farum .

Samarbejdspartnere
Furesø Arkiver & Museer, Azurmalerne, 
Bibliotek og Borgerservice, Billedsko-
len, Cafeen, Egnsteatret Undergrund-
en, Farum Gymnastikforening, Farum 
Skytteforening, Film Art Skolen, Kera-
mik og Glas Foreningen, Frivilligcenter 
Furesø, Furesø Kunstforening, Galaksen, 
Grafen Bio, Immigrantmuseet, Kulturelt 
Samråd, Modeljernbaneklubben, Furesø 
Musikskole, Oplysningsforbundene, 
Netop Allerød-Furesø, Ældresagen, 
Skovhuset, Skovgården og Jobcentret.

I KULTURHUSET FINDER DU OGSÅ

28. JANUAR
Ikke uden min mor: teater
Teatersalen, Farum

6. FEBRUAR
Autismemødre: Dorthe Stieper om sin 
nye interviewbog
Farum

13. FEBRUAR
Bøger og barsel
Farum

18. FEBRUAR
Sebastian 70 år – musikforedrag
Farum

27. FEBRUAR
Bøger og barsel
Farum

5. MARTS
Dorrit Willumsen forfatteraften
Farum

9. MARTS
Guidet fælleslæsning
Farum

12. MARTS
Bøger og barsel
Farum

16. MARTS
Guidet fælleslæsning
Farum

18. MARTS
Musikquiz
Farum

23. MARTS
Guidet fælleslæsning
Farum

26. MARTS
Bøger og barsel
Farum

26. MARTS
Thomas Korsgaard forfatteraften
Farum

30. MARTS
Guidet fælleslæsning
Farum

21. APRIL
Emil Nolde  
– barn af grænselandet
Farum

22.APRIL
Lev for det halve  
– inspiration på hjemvejen
Farum

23. APRIL
Bøger og barsel
Farum

5. MAJ
Die weisse Rose  
– besøg af Den Fynske Opera
Teatersalen, Farum

15. MAJ
Sepp Piontek  
- tilbageblik på fodboldtiden
Farum, Caféen

28. MAJ
Repetitioner – lyrikoplæsning
Farum

FARUM BIBLIOTEK VOKSENARRANGEMENTER 2020
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FORÅRETS PROGRAM 2020

SE MERE PÅ WWW.FARUMKULTURHUS.DK

JANUAR
11.01 BARNDOMSMINDER 

Udstilling

11.01 BIG DIPPER BAND 
Foyerkoncert

11.01 MENNESKER OG NATUR 
Udstilling

14.01 FYRAFTENSSANG 
(Aflyst) 

18.01 ALFONS ÅBERG 
Børneteater

18.01 GUTTERMÆND OG GRAFIK 
Udstilling

18.01 TRADEWINDS 
Foyerkoncert

27.01 KRISTIAN JENSEN  
Foredrag

28.01 IKKE UDEN MIN MOR 
Teater

FEBRUAR
01.02 SIKHERNE I DANMARK 

Særudstilling

01.02 GULDHAMMER & HØIRUP 
Foyerkoncert

04.02 FYRAFTENSSANG 
Fællessang

22.02 BEETHOVEN MED KAGE I 
Foyerkoncert

26.02 DRØMMEN OM AMERIKA 
Foredrag

26.02 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION 
Foredrag

29.02  RÆVEJAGTEN 
Børneteater

MARTS
04.03 CALIFORNIEN  

Foredrag

07.03 HAVET OG DETS HEMMELIGHEDER 
 Udstilling

10.03 FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

14.03 AZULEJOS 
 Foyerkoncert

14.03 NATURELEMENTER 
 Udstilling

14.03 MÆRK KUNSTEN 
 Udstilling

14.03 FURESØ REVYEN 2020 PREMIERE 
 Revy

17.03 ELSKOV, VIN & BASFIOLER 
 Kabaret

19.03 FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

20.03  FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

21.03  FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

21.03 MEDUSAS HOVED  
 Børneteater

26.03 MARGRETE AUKEN 
 Foredrag

26.03 FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

27.03 FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

28.03 KONTRABASSEN 
 Foyerkoncert

28.03 FURESØ REVYEN 2020 
 Revy

APRIL
14.04 FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

14.04 FRA BACH TIL BEBOP 
 Koncert

18.04 MARTIN ROY WADE 
 Foyerkoncert

19.04 SÅ SYNG DA FURESØ 
 Fællessang

25.04 SWEET & SWING KOR 
 Foyerkoncert

25.04 GRÆSHOPPE SALSA 
 Børneteater

MAJ
02.05 INSPIRATION FRA FILM OG MUSIK 
 Udstilling

02.05 DUKKEHUSFESTIVAL 
 Festival

03.05 DUKKEHUSFESTIVAL 
 Festival

12.05 DIE WEISSE ROSE  
 Teater/Opera

16.05  4 PÅ STRIBE  
 Foyerkoncert

16.05 PORTRÆTTER, LANDSKABER 
 OG KERAMIK 
 Udstilling

16.05  REPETITIONER   
 Udstilling

28.05 ARTIST TALK; 
 REPETITION/MUSIK/DIGTE/MAD 
 Kunstforedrag 

JUNI 
13.06 FARVERIGE FURESØ 
 Integrationsfestival 

20.06 ÅRETS BEDSTE AZUR-BILLEDE 
 Udstilling

20.06 KÅRE BØRJESEN/TROUBADOUREN 
 Foyerkoncert

20.06  LEVENDE KERAMIK OG HVIDE HØNS 
 Udstilling

20.06 EN NÆVENYTTIG VANDRING  
 Udstilling


