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Her får borgerne oplevelser…
Farum Kulturhus er et kreativt kraftcenter i
Furesø Kommune.
Her får billedkunstnere, musikere og teaterfolk
lov til at folde sig frit ud. Her kan gæsterne få
både spontane og planlagte kulturoplevelser.
Vores store styrke er, at kulturhusets mange
gæster møder de skabende kræfter under ét
tag og samtidig er velkomne i et hus, der er
åbent for alle, der selv har lyst til at udfolde sig.
Kommer man langvejs fra, er der altid oplevelser til en time eller mere i Farum Kulturhus. Vi
arbejder målrettet på at være bedst til at præsentere alt det bedste på alle kulturelle fronter,
og dermed leve op til den gamle grundtanke
fra husets allertidligste dage: At tilbyde et kulturhus kvit og frit, der lever og ånder for
kulturlivet og har kapacitet til at sætte kulturelle oplevelser i scene.
Farum Kulturhus skaber en synergieffekt, der
opstår i krydsfeltet mellem alle, der mødes og
udfolder sig i huset og mellem de kunstarter
og genrer, der sammen giver inspiration til
hinanden.
Det er altid en oplevelse at besøge Farum
Kulturhus. Selvom man kun går igennem huset,
får man altid en spontan
oplevelse.
Rigtig go’ fornøjelse
Zanne Jahn
Leder af Farum Kulturhus

Masser af kulturtilbud – kvit og frit
Farum Kulturhus tilbyder flere hundrede kulturarrangementer
om året og talrige gæster har hver dag ærinde i det 8000 m2
store, levende og unikke kulturhus.
I Farum Kulturhus defineres kulturen bredt som en vekselvirkning mellem impulser udefra – bl.a. fra Furesøs rige
forenings- og erhvervsliv og de aktiviteter, der altid er i gang
inde i huset.
Det ene øjeblik høres glade barnestemmer på besøg. Det
næste øjeblik ankommer et hold pensionister med indkøbsbussen og får kaffe og brød. Måske taler en minister til fyraftensmøde, og i rummet ved siden af er der koncert eller
teater. Et tredje sted præsenterer en forfatter sit nyeste
værk, alt i mens billedkunstnere viser deres værker fra galleriernes vægge – alt sammen i et skønt kontrolleret kulturkaos, der altid ender med, at gæsterne forlader huset beriget
af nye oplevelser og indtryk.
Og hvor sker alle disse ting så?
Der er fire skønne kunstgallerier, en teatersal, et immigrantmuseum, biograf, bibliotek og borgerservice.
Der er også musikskole, billedskole og filmskole for børn og
unge. Farum Lokalhistoriske Arkiv og Furesø Museer, Kulturog Idrætsforvaltningen, Kulturhusets egen administration,
Ældre Sagen og Frivilligcentret er her også og kunstnergruppen AZUR-malerne, modeljernbanen, skydebanen og
motionisterne - og ikke mindst de kreative værksteder til
foreningerne – har også hjemme i Kulturhuset.
Farum Kulturhus’ hjerte er den store, smukke og frodige,
grønne Foyer, der året rundt prydes af skiftende scenografier. Det er også i Foyeren, der jævnligt er gratis lørdagskoncerter. Her kan man også besøge Café Rucola, med dagens
aviser på flere sprog og trådløs internetforbindelse.

Gratis kulturservice!
- for dig, der ikke vil gå glip af noget.
Farum Kulturhus har mere end 500 arrangementer om året. Derfor har vi oprettet Gratis
Kulturservice, der er en mailingliste, alle kan tilmelde sig. Her kan man krydse af hvilke typer
af arrangementer, man er interesseret i og få
tilsendt en mail med information om arrangementet. Det er også her, man kan tilmelde sig
vores Nyhedsbrev.
Tilmeld dig på www.farumkulturhus.dk eller
udfylde en blanket i Kulturbutikken.

Udstillinger
Udstillingskalender
15. august - 26. september 2015
Lokale kunstnere
3. oktober - 21. november 2015
Linda Jespersen, Henriette Lorentz, Janne Kristensen
3. oktober - 14. november 2015
Troels Hiort-Lorenzen
3. oktober - 11. november 2015
Arne Kemner og Peter Geisberg
14. november - 5. januar 2016
Maj-Britt Wadum, Lillan Lerche og
Susanne Carstensen
28. november - 16. januar 2016
Susanne Demåne
28. november - 9. januar 2016
Orø-kunstnerne

LOKALE KUNSTNERE
15. AUGUST – 26. SEPTEMBER • ALLE GALLERIER
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING

150 lokale kunstnere lyser op i Kulturhuset. Med de lokale kunstnere præsenteres den store kreativitet og talentmasse, der findes blandt borgerne i Furesø Kommune - og udstillingerne inspirerer
andre til kunstnerisk udfoldelse.

17. december - 17. april 2016
Billedskolen

LINDA JESPERSEN, HENRIETTE LORENTZ OG JANNE KRISTENSEN
3. OKTOBER – 20. NOVEMBER • GANGGALLERIET
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING

Linda Jespersen arbejder med akvarellens poetiske og lette væsen.
Henriette Lorentz befinder sig stilmæssigt i krydsfeltet mellem fantasi, fabel og surrealisme.
Janne Kristensen arbejder kreativt med glas i stærke, udtryksfulde farver.
Furesø Kunstforening - www.furesoe-kunstforening.dk

Udstillinger

AZURMALER
3. OKTOBER TIL 11. NOVEMBER • FERNISERING KL. 13.00 • FLØJGALLERIET
ARRANGØR: AZURMALERNE

Arne Kemner arbejder med maleri. Hans yndlingsmotiver er mennesker og bymiljøer i Furesø
Kommune.
Peter Geisberg arbejder i træ og skærer smukke
træfigurer med sikker hånd.

TRE STÆRKE AZUR-KORT
TROELS HIORT-LORENZEN - MALERI OG SKULPTUR
3. OKTOBER - 14. NOVEMBER • FERNISERING KL. 12.30 • GALLERIET
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Troels Hiort- Lorenzen arbejder både med maleri og skulptur. Han er undersøgende
i sin malerproces, og i skulpturarbejdet dannes dramaet ved at sammenføje træklodser til et hele - som i et slags tredimensionelt maleri. Hans værker er inspireret af
abstrakt ekspressionisme og minimalisme.

14. NOVEMBER - 5. JANUAR 2016 • FERNISERING KL. 12.30 • FLØJGALLERIET
ARRANGØR: AZURMALERNE

Maj-Britt Wadum udtrykker sig i billeder, dans,
sang, teater, keramik, video og fotografi.
Lillan Lerche er autodidakt og arbejder med
maleri.
Susanne Carstensen arbejder med figurer i
fiberbeton og et særligt materiale, poverpol.

Udstillinger

SUSANNE DEMÅNE - FANTASIFULDE OG FARVERIGE SKULPTURER
28. NOVEMBER - 16. JANUAR 2016 • FERNISERING KL. 13.00 • GALLERIET
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Susanne Demåne arbejder både med maleri, emalje og træskulpturer. Træskulpturerne er ofte i stort format og skåret ud i ét stykke med
motorsav. Hendes univers kredser om det eventyrlige, og malerier og skulpturer er i et væld af kraftfulde og livsbekræftende farver.

FURESØ PÅ KUNSTENS VERDENSKORT
Furesø Kommune har en skøn, internationalt kendt og anerkendt skulpturpark, som hører under Farum Kulturhus – og som omtales i den berømte Michelin-Guide. ”Farum Internationale Skulpturpark” er resultatet af et internationalt symposium, hvor otte verdenskendte skulptører
deltog i 30 dage, og hver skabte en skulptur.

Udstillinger
KUNST PÅ ORØ
28. NOVEMBER - 9. JANUAR 2016 • FERNISERING KL. 12.30 • GANGGALLERIET
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Et stort aktiv for øen i Isefjorden. Orø-Kunstnerne er en bredt sammensat gruppe knyttet sammen af øen i Isefjorden.
Gruppen er et stort aktiv for Orø og inspireres af
øens natur. Udstillingen er deres første fællesudstilling uden for Orø.
De udstillende er:
Bente Porsby, maler
Inge Merete Christensen, maleri
Lene Gregaard, fotograf
Lene Asbjørn, maler,
Lotte Reimer, maler
Maja Søe Gustafson, maler
Martin Brugisser, skulptør og grafiker
Pia Helle Trojahn, tekstilkunstner
Siri Reiter, grafiker, maler
Susanne Schjellerup Petersen, keramik og glas
Yvonne Franck, maler

STEMMER FRA ORØ
28. NOVEMBER • KL. 11.30 • FOYEREN
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

ORØ KOR under ledelse af Susanne Bram.
Orø kor er et lille, forholdsvist nyt kor med et repertoire af fortrinsvis danske sange. Koret vil bl.a. synge Orø-hymnen ”Som en Orø Solnedgang” med tekst af Arne Katholm og melodi af Susanne Bram, som netop er blevet indsunget af DR’s Pigekor.

Foyerkoncerter
Musikkalender
15. august
Mads Westfall Solo
5. september
Lars Verdich In Good Company
19. september
Hjerter i Chili
3. oktober
Paul Banks Trio
17. oktober
Henrik Dam Thomsen & Anders
Ahnfelt-Rønne
24. oktober
Benny Holst Trio
7. november
Furesø Musikskole
10. november
Koncert i Galleriet

MADS WESTFALL SOLO
15. AUGUST • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

På en dag hvor Kulturhuset er fyldt til randen med lokale billedkunstnere, er det oplagt at bede Mads
Westfall om at stå for den musikalske underholdning. Med sit nye album følger Mads op på tidligere
succeser som ”Bedre sent end tidligt”, som udkom i 2011 og fik rigtig gode anmeldelser. Live præsenterer Mads Westfall de nye sange,
som solist og supplerer også sine egne sange med underholdende fortolkninger af kendte viser og
danske sange fra 70´erne.

14. november
Banda Flamenca e "La Cati"
28. november
Orø koret
5. december
Engle om Natten
10. december
Julebal i Teatersalen
12. December
Farum Bigband

LARS VERDICH I GODT SELSKAB
5. SEPTEMBER • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Lars Verdich optræder med sin velkendte trio ”In Good Company”, der har hjertet hos den amerikanske guitar ragtime/roots tradition.
Med sit slagkraftige og overlegent rytmiske fingerspil har guitaristen og sangskriveren Lars Verdich
i de senere år løftet sig op til at være en af genrens absolut mest høre- og seværdige folk-blues
guitarister. Rikke Bjerre akkompagnerer på cajon og Kurt Mortensen på violin og mandolin.

Foyerkoncerter

ET VERDENSNAVN I KULTURHUSET…

KAN DU LI’ BRAHMS?

3. OKTOBER • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

5. SEPTEMBER • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Banks, Jørgensen og Backhausen er ægte spillemænd. Spilleglæden er i højsædet og i et udtryk som umiskendeligt er deres eget.

Gå ikke glip af en unik mulighed for at høre Brahms ”Sonate nr. 1 i e-mol for cello og klaver”” fremført af de to
fremragende musikere Henrik Dam Thomsen på cello og
Anders Ahnfelt-Rønne på flygel.

Koncerten byder på blues, samba, jazz-standarder, folk, gospel, originale kompositioner, ragtime og country – og stilen er… stilforvirring men bundet sammen af virtuos stor musikalitet.
Musikere: Paul Banks, guitar og vokal, Kristian Jørgensen, violin og Thor Backhausen, harmonika.

Foyerkoncerter

BENNY HOLST: EN GO’ GAMMEL DRENG…
24. OKTOBER • KL. 11.30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny Holst den gode historie og må regnes med, når kongerækken af danske sangskrivere
skal opstilles.
Med sig har han to fantastiske musikere, Jacob Rathje på guitar og Martin Andersen på elektrisk violin. Rathje hører til den nye generation af
roots-musikere, mens Martin Andersen tilfører et krydderi med sin virtuositet og veksler mellem sære, skæve lydbilleder og smukke, storladne toner ud.

SPIL DANSK DAGEN

FURESØ MUSIKSKOLES TALENTER

29. OKTOBER • KL. 15.00 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN

7. NOVEMBER • KL. 11.30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS & FURESØ MUSIKSKOLE

Der er dømt både Carl Nielsen i stort og i småt, når Ulrich Stærk
og Anders Ahnfelt-Rønne ruller ud af tangenterne. De to pianister
byder på godt humør, et blink i øjet og kaffe på kanden.

Furesømusikskole har en talentlinje og Farum Kulturhus lægger
scene til en årlig optræden med talenter fra både det ”rytmiske”
og det ”klassiske” repertoire.

Kom som du er ... !! ”Undergrunden”

Foyerkoncerter

INCITERENDE FLAMENCO-RYTMER…
14. NOVEMBER • KL. 11.30 • FOYER • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

En danserinde, Catherine Vigh ”La Cati”, med sigøjnerblod i årene, en sangerinde, Lea Buch, udlært på den legendariske flamenco skole
Fundación Cristina Heeren i Sevilla, samt en dansk flamencoguitarist, Poul Jacek Knudsen, der deler sin tid mellem det kolde nord og det
lidt varmere Andalusien giver os en inciterende formiddag med sensualitet og temperament.

SANGE FRA HJERTET

JUL MED BIG BAND-MUSIK

5. DECEMBER • KL. 11.30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

12. DECEMBER • KL. 11.30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Sang- og lyrikforestillingen ”Sange fra Hjertet” kombinerer oplæsning af digte med musik. ”Engle om Natten” består af Susanne
Schjellerup Petersen, Mette Petersen, Kaj Trojahn og Simon Bordal
Hansen.

Farum Big Band spiller julen ind i Farum Kulturhus under ledelse
af Aske Drasbæk. Det 19 mand store orkester fylder scenen, og
med sig har de den talentfulde sanger Kim Zachariasen.
Repertoiret strækker sig fra Count Basie over Thad Jones til
den nyere Big Band musik.

Lørdagssaloner

ANNAS BALLADER

HJERTER I CHILI

29. AUGUST • KL. 13.30 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 40 KR.
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

19. SEPTEMBER • KL. 13.30 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 40 KR.
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

En forestilling med 10 sange om Annas liv og levned som også er
en rejse ind i Ida og Bent Froms vidunderlige tekstunivers, hvor
leg med ord og rim giver både smil på læben og stik i hjertet. De
finurlige tekster er iklædt så forskellige musikalske kostumer som
visesang, tango, vals og menuet, så det er et farverigt eventyr, vi
hvirvles ind i.

Sydamerikansk stemning hvor musik ledsager historiefortælling og
skaber en vidunderlig verden af fantasi. Publikum inviteres med ind
i et eventyrligt rum fuld af ord, musik og sjov interaktion - inspireret
af Isabel Allendes forrygende forfatterskab.

Medvirkende: Lillian Irland, Birgitta Holst Olsson, Søren Friis.

Medvirkende Laura Kamis Wrang, skuespiller, fortæller og sanger.
Finn Hjarholt & Torben Kure, diverse strengeinstrumenter.

Stand-up

WIVEL, VEJRUP OG VELTZ
15. AUGUST • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Thomas Wivel, den garvede komiker, laver klassisk stand up garneret med vilde anekdoter fra et turbulent liv som komike. Tjelle Vejrup blev nummer to i Danish Open Stand-up 2009 og var finalist - DM
i Stand-up 2013 og er kendt som en tilstedeværende og dygtig performer. Han ser altid sit publikum i
øjnene og griber ofte chancen for at improvisere og samtale i løbet af showet.
Martin Veltz er kendt fra shows som Talegaver for børn, FBI’s klub tour med showet Fire knægte og en
joker samt talrige shows på Comedy ZOO.

DAGENS LINE-UP BÆRER PRÆG AF GALSKABEN
5. SEPTEMBER • KL. 11:30 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Stand-Up komiker Patrick Vallys, bedre kendt som ”Padden”, ser en helt normal hverdag på en meget
usædvanlig måde. Når Mikkel Klint Thorius optræder, indtager han altid scenen storsmilende og med et
kæmpe overskud.
Sidst men ikke mindst… ”The surprize mystery guest,” - han eller hun er kendt for at holde firben og
mariehøns. I det daglige bliver fritiden brugt til at råsylte havenisser. Gæt på hvem det kan være og vind
aftenens hovedpræmie!!

Børneteater
Teaterkalender
26. september kl. 11.00 & kl. 13.00
Cirkelines Museskole
Søholm Park Teater
10. oktober kl. 11.30
Hemmelighedernes Planet
Rokoko
24. oktober kl. 11.00
Babusjka
Teater Gyda
14. november kl. 11.00
Emil og træmand nr. 100
Teatret Aspendos
6. december kl. 11.00 og kl. 13.00
Højt fra træets hip hop top
Louise Schouw Teater

Kulturoplevelser i børnehøjde...
Jo tidligere vi kommer i gang med
kulturoplevelserne – jo bedre bliver
vi til at værdsætte og forstå betydningen af kunst og kultur resten af
livet.
Derfor satser Farum Kulturhus på
at give børnene gode oplevelser
med scenekunst – faktisk fra fireårsalderen og opefter.
Børneteater giver også kærkomne
lejligheder til at lave familieprojekter, og ofte er det bedsteforældrene, der tager initiativ til den slags
dejlige oplevelser med familiens
mindste.
I Farum Kulturhus kan alle børn fra
tid til anden møde skuespilkunst
som teater, musikforestillinger og
børneoperaer, som i sjove, søde
opsætninger problematiserer småfolkenes egne små verdener.

CIRKELINES MUSESKOLE
26. SEPTEMBER • KL. 11.00 & 13.00 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 50 KR. • FRA 3-99 ÅR
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Søholm Park Teater kommer på besøg med Hanne Hastrups sjove musikalske familieforestilling i et
univers befolket af nisser, alfer, trolde og, ikke mindst, mus.
Rikke Bjerre akkompagnerer på cajon og Kurt Mortensen på violin og mandolin.

Børneteater

HEMMELIGHEDERNES PLANET

BABUSJKA ER DEN STØRSTE…

10. OKTOBER • KL. 11:30 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 50 KR. •
FRA 4-99 ÅR
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

24. OKTOBER • KL. 11.00 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 50 KR.
• FRA 2-99 ÅR
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Hemmelighedernes planet er børneteater på en helt ny måde. Det er
intet mindre end verdens første interaktive animationsfilm.

Teater Gyda viser forestillingen om Severinsen, der samler på
dukker, og Babusjka er ikke blot den fineste og smukkeste, den er
simpelthen den største optrækkelige dukke i hele verden...

Animotion er en biografoplevelse, hvor publikum tager aktiv del i og
interagerer med fortællingen gennem animerede karakterer. Figurerne
i filmen kan altså interagere med børnene, svare på spørgsmål, danse
sammen med børnene osv.

Babusjka er en enkel naivistisk fortælling om en rar mand der samler på dukker, men pludselig er han med i en dukkevarieté, hvor det
er dukkerne, der styrer slagets gang.

Børneteater

EMIL OG TRÆMAND NUMMER 100

HØJT FRA TRÆETS HIP HOP TOP

14. NOVEMBER • KL. 11.00 • TEATERSALEN • ENTRÉ: 50 KR.
• FRA 5-99 ÅR
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

5. DECEMBER • KL. 11.00 & KL. 13.00 • TEATERSALEN •
ENTRÉ: 50 KR. • FRA 4-99 ÅR
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Steffen elsker historierne om Emil fra Lønneberg - især den hvor Emils
far får storetåen i musefælden og hovedet smurt ind i både paltdej og
pandekagedej.
Det sker den dag hvor Emil ikke kommer i tøjet på grund af den evige
renden til værkstedet, hvor Emil snitter træmand nummer 100.
Med stor respekt for Astrid Lindgreens tekst har Teatret Aspendos
skabt fortælleforestillingen om Emil og livet på Katholt i Lønneberg.

Louise Schouws stykke ”Højt fra træets hip hop top” handler om
Nisselise, som møder en trist frk. Hanegal. Hun har nevøen Nico
på besøg og vil så gerne give ham alt, men de kan ikke tale sammen. Nevøen taler nemlig et meget moderne sprog. Sammen med
publikum må Nisselise tage den unge nisse i lære, så han kan gøre
sig forståelig…
En sjov, interaktiv juleforestilling med masser af musik og sjovt
nissesprog.

Jul i kulturhuset

ÅRETS STORE JULETRADITION

LIGE SÅ SIKKERT SOM JULENS ANKOMST...

21. NOVEMBER • KL. 10-15 • FOYEREN & GALLERIERNE •
FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

1. DECEMBER - 1. JANUAR • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Farum Kulturhus slår dørene op for årets hyggeligste julemarked. Hele
den store foyer og gallerierne fyldes med julestemning, knas, godter
og musik, og de mange boder vil bugne af spændende gaveidéer.

Allerede midt i november begynder gæsterne i Farum Kulturhus
at spørge sig selv og hinanden, om der ”mon bliver noget i år…?”.
Og jo, det gør der – hvert år. Og det de taler om, er Kulturhusets
leder, Zanne Jahns, efterhånden sagnomspundne og højst traditionsrige julescenografi tæt på Kulturhusets hovedindgang.

Tag hele familien med til en verden af nisser, engle, juledekorationer,
glas, filt, træ, læder m.m. og bliv inspireret til årets julegaveindkøb og
nyd forfriskninger i caféen og kom i julestemning til duften af brændte
mandler.
Tilmelding til boder sker på www.farumkulturhus.dk eller i Kulturbutikken, fra 1. oktober.

Hvert år er det en hemmelighed, hvad julescenografien skal
handle om – men sikkert er det, at der pusles i Kulturhusets
kælder med mystiske ting og sager…

DET HØJTIDELIGE LUCIAOPTOG
14. DECEMBER • KL. 14.00 • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Luciaoptog er altid noget, der tiltrækker rigtig mange i den mørke decembertid - præcis
som traditionen foreskriver.
Årets Luciaoptog bevæger sig smukt og langsomt gennem hele kulturhuset og byder
lysere tider velkommen – og alle kan synge med.
Luciatoget udføres af skoleelever fra Furesø Kommune.

FORENINGSFESTIVALEN
26. SEPTEMBER • KL. 10-15 • TORVET? • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: KULTURELT SAMRÅD

Kulturelt Samråd er en paraplyorganisation, som er bindeled
mellem en stor del af kommunens kulturelle foreninger.
Samrådet står for Foreningsfestivalen og denne lørdag i september bliver en festlig dag, hvor man kan møde repræsentanter for det blomstrende foreningsliv i Furesø og få en snak med
foreningsfolket.

FYRAFTENSSANG
SEP-DEC • KL. 17-18 • FOYEREN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: ÆLDRESAGEN

Hver anden tirsdag i hver måned er der ”fyraftenssang” i Foyeren, hvor en kendt eller ukendt vælger sange fra Højskolesangbogen.
Det foregår i Kulturhusets Foyer ved Caféen, hvor der er mulighed for at købe kaffe, vin eller øl og kage.
Pianist Erik Broe Christensen sidder ved flyglet.
Datoer:
8. september - 6. oktober - 10. november - 8. december

KONCERT MED FURESØ MUSIKSKOLE
10. NOVEMBER • KL. 20.30 • GALLERIET • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FURESØ MUSIKSKOLE

Furesø Musikskoles koncert i Galleriet bliver med indslag af
både klassisk og rytmisk musik og leveres af nogle af de dygtige
elever fra musikskolen.

TIL JULEBAL…
10. DECEMBER • KL. 20-22 • TEATERSALEN • FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FURESØ MUSIKSKOLE

Furesø Musikskole holder årets sejeste koncert, når de rytmiske
samspilsgrupper spiller op til julebal i Teatersalen.

BILLEDSKOLEN
Her kan man lære at tegne og male…
Billedskolen i Farum begynder efterårssæsonen i september og tilbyder undervisning til børn og unge mellem otte og 16 år i tegning, akvarel, maleri, grafik, skulptur
design og arkitektur.
Tilmelding kan foretages på www.billedskolenifarum.dk
Efterårssæsonen slutter med en stor udstilling i Kulturhuset, hvor resultatet af
efterårets undervisning præsenteres: 17. december 2015 – 17. april 2016
Fernisering torsdag 17. december kl. 18–19, 1. sal i Kulturhuset.

IMMIGRANTMUSEET
Indvandringens historie i ImmigrantMuseet. ImmigrantMuseet er enestående i Danmark og den faste udstilling fortæller indvandringens historie gennem tiderne.
Særudstillingen ”Opgangshistorier” lukker os ind bag betonfacaderne i bydelen
Vollsmose i Odense. Bydelens beboere er flyttet dertil fra Libanon, Læssøegade,
Somalia, Kurdistan og Bording og deres liv har formet sig vidt forskelligt.
Åbningstider:
Tirsdag-lørdag 10-16
www.immigrantmuseet.dk
Fri entré

GRAFFITI-VÆGGEN I KULTURHUSET
Hvornår opstår kunstnerisk talent? Det er svært at svare på – men sikkert er det, at
der faktisk er sprunget ”rigtige” kunstnere ud af kredsen af graffitimalere.
Det er baggrunden for, at Farum Kulturhus stiller en hel væg til rådighed for graffiti-malere – men selvfølgelig også bare for, at man skal ha’ det skægt.

Billen

HER ØVER BANDS I ALLE ALDRE…
”Billen” er et brugerstyret øvelokale for bands i Furesø Kommune under Farum Kulturhus. Der øver omkring 30 bands i Billen, og der er p.t. lukket for flere tilmeldinger.
Lokale bands der er interesseret i et sted at øve, kan kontakte Lars Verdich på mail:
lve@furesoe.dk og blive skrevet op på en venteliste.

RUCOLÀ - CAFÈEN MIDT I KULTURHUSET
Alle, som lægger vejen gennem Farum Kulturhus og får sig en kulturoplevelse, benytter også lejligheden til at slå sig ned i husets café, Rucola.
Cafeen har fokus på sund og lækker mad, masser af ægte hjemmebag – både kager
og madtærter – og rigtig go’ kaffe! Og cafeen er netop blev nydesignet med nye
møbler i foråret 2015.
Malene Jacobsen, der er forpagter af Rucola, er en erfaren restauratør. Hun
overtog cafeen i november sidste år og er hver dag klar med hjemmebagte boller,
sandwich og kager.
Åbningstider:
mandag til fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-14
Søndag lukket
Udlejning af Foyeren
Hvis man skal bruge et interessant og anderledes festlokale, kan arrangementet
holdes i Kulturhusets smukke foyer. Der er plads til op mod 120 personer ved dækkede borde.
Al henvendelse om udlejning, menu og pris til Café Rucola.
Tlf. 2844 7855
mail: cafeen@caferucola.dk

KULTURBUTIKKEN
Kulturbutikken findes i Foyeren og har åbent i samme tidsrum som Kulturhuset.
Den vagthavende servicemedarbejder kan altid kontaktes for information eller salg
af billetter til Kulturhusets arrangementer på tlf. 7216 5248 eller på mailadressen:
kulturhusservice@furesoe.dk

UDLEJNING
Booking af Teatersalen:
Ved arrangementer i Teatersalen er der en standardopstilling for borde og stole
(sildeben). Ønsker du som arrangør en anden opstilling, skal du sende en mail til kulturhusservice@furesoe.dk og oplyse hvor mange publikummer, der skal opstilles til.
Det koster typisk to mandetimer á kr. 360,- for en opstilling og en reetablering.
Lej et rum til dit kulturtilbud:
Farum Kulturhus er for alle, der har et kulturbudskab. Det kan være, at man ønsker at
leje et rum i huset til et projekt. Her er flere rum at vælge imellem – bl.a. husets Foyer
som det største. Mod betaling kan man få stole og evt. borde sat op – og prisen
herfor er kr. 350 kr. pr. arbejdstime for husets servicefolk, der foretager opstillingen.
Hvis man ønsker at leje et lokale i Farum Kulturhus, skal man henvende i Kulturhuset.

STIEN - KULTUR & AKTIVITETSCENTER
”Stien” - et kultur- og aktivitetscenter. Aktivitetscentret Stien hører hjemme i den
østlige del af Bybækskolen og tilbyder et væld af kreative muligheder lige fra dans,
teater og koncerter til træ og metal værksteder samt undervisning og foredrag.
Stien er også omdrejningspunkt for mange udendørs aktiviteter i sommerhalvåret –
bl.a. Folkehaverne, der er etableret øst for den.
Se mere på www.farumkulturhus.dk

Grafen

GRAFEN - OPERA I BIOGRAFEN…
Kulturhuset rummer også en foreningsdrevet biograf, som viser operaforestillinger
fra Metropolitans teater i New York. Operasæsonen begynder til november.
Grafens program udkommer 1. september 2015.
www.grafen-bio.dk

FURESØ BIBLIOTEK & BORGERSERVICE
Farum bibliotek ligger i Kulturhuset og tilbyder oplevelser, viden, kultur og borgerservice til alle. Du kan bruge det dejlige rum til fordybelse i f.eks. opgaver eller aviser
eller du kan gå på opdagelse i reolernes skatte. Her er mulighed for leg og læsning.
Og vi hjælper gerne med at finde det du mangler.
Biblioteket har åbent:
Man kl. 10-19 / Tirs-tor kl. 10-18 / Fre kl. 10-16 / Lør kl. 10-14
Borgerservice har åbent:
Man kl. 14-18 / Ons kl. 10-14

HANDICAPVENLIG KULTUR
Farum Kulturhus er for alle – fordi kulturliv er for alle. Det gælder naturligvis også
gæster, som ikke er helt så mobile og hurtige til bens som de fleste andre.
Farum Kulturhus er således forsynet med rigtig fine adgangsforhold for kørestolsbrugere – både til Teatersalen, Foyeren, caféen m.v. Der er ligeledes meget fine
handicaptoiletforhold i Kulturhuset, som på alle områder mere end lever op til lovens
mindstekrav.

Galaksen

August

November

15.08 Mads Westfall
15.08 Lokale kunstnere udstiller
29.08 Annas Ballader

07.11 Musikskolens Talentlinie
10.11 Fyraftenssang
10.11 Musikskolens elever
14.11 Emil og Træmanden
14.11 Banda Flamenca e "La Cati"
14.11 Maj-Britt Wadum, Lillan & Susanne
21.11 Julemarked
28.11 Orøkoret
28.11 Kunst på Orø
28.11 Susanne Demåne

September
05.09 Lars Verdich In Good Company
08.09 Fyraftenssang
19.09 Hjerter i chili
26.09 Forenings Festival
26.09 Cirkelines Museskole
Oktober
03.10 Paul Banks Trio
03.10 Troels Hiort-Lorenzen
03.10 Furesø Kunstforening
03.10 Arne Kemner & Peter Geisberg
03.10 Fyraftenssang
10.10 Hemmelighedernes Planet
17.10 Brahms sonate nr. 1
24.10 Babusjka
24.10 Benny Holst Trio
29.10 Spil Dansk Dagen

December
05.12 Engle om Natten
05.12 Højt fra træets Hip Hop top
08.12 Fyraftenssang
10.12 Musikskolens Julebal
12.12 Farum Big Band
14.12 Luciaoptog
17.12 Billedskolen udstiller

Samarbejdspartnere
Arkiver og museer • Azurmalerne • Farum Bibliotek • Billedskolen • Cafe Rucola • Foreninger (keramik og glas) • Frivilligcenteret • Furesø Kommune • Furesø Teaterskole • Galaksen • Grafen • Immigrantmuseet • Klima & Miljø • Kulturelt
Samråd • Kunstforeningen • Musikforeningen Undergrunden • Musikskolen • Oplysningsforbundene • Furesø Teaterskole • Ældresagen

