FARUM
KULTURHUS

PROGRAM EFTERÅR 2020

…MEN KUNSTEN BESTÅR
VELKOMMEN TILBAGE!
Vi har lovet os selv, at vi i dette forord ikke
vil nævne C-ordet en eneste gang, selvom
det er svært at komme udenom. Det blev
”det forsvundne forår”, for forsømt kan
man næppe kalde det.
Det blev næsten også de forsvundne udstillinger, for netop i marts var vi klar til
at invitere indenfor til både Naturelementer v/Robert Røssell og Poul Kidmose og
Mærk Kunsten v/Merete Eliassen og Lisbeth
Murel. Heldigvis er det lykkedes at forlænge
begge, så I indtil midt i august kan opleve
dem i hhv. Galleriet og GangGalleriet.

Gallerierne byder som sædvanlig også på
kunst af høj klasse – eksempelvis ”Portrætter, smukke landskaber og finurlig keramik”
og ”Gobeliner i kobber, tråd og genbrug”
Der er selvfølgelig også noget til ørerne
med Foyerkoncerter, Big Band Battle og ”Fra
Bach til Bebop” for blot at nævne nogle.
Men i denne sæson blander vi også kunstarterne, for i november kan I opleve “De
Malende Musikere”, som udover at udstille
deres kunst, også har lovet at give et nummer på scenen.

Og netop det at blande kunstarter er jo
Derefter går vi så i gang med en fuldstæn- hele essensen af Farum Kulturhus. Det er
dig pakket efterårssæson. Der bliver noget et åbent hus, hvor alle er velkomne. Hvor
for enhver smag, og vi er selv ret glade for, foreninger, kunst, musik, museum, biograf
at det er lykkedes at kapre Henrik Milling og bibliotek udgør centralnervesystemet,
som quiz vært, tredje tirsdag i hver måned. og hvor vi er så glade for hver enkelt af jer,
Helt analog med papir og blyant kommer han der kigger forbi – både jer, der vil opleve
til at styre slagets gang, og tro os – kede- kulturen og jer, der bare går igennem, fordi
ligt bliver det ikke. Der kommer spørgs- det er en oase på vej til indkøb. I er alle lige
mål om alt indenfor populærkulturen, så velkomne.
der er brug for alle aldre og interesser, og vi
quizzer i hold af maks. 6 personer.
Efterårs sæsonen bliver imidlertid også
sæsonen, hvor vi siger endeligt farvel til
Fællessang er jo gået hen og blevet usand- Zanne Jahn. Den 21. november præsenterer
synligt populært. Det har det nu altid været hun sin sidste julescenografi, og et fantashos os, for den anden tirsdag i hver måned tisk virke, der har sat et kæmpe aftryk på
byder Ældresagen op til Fyraftenssang, og først Farum og sidenhen Furesø Kommune
også her er alle velkomne. Med højskole- afsluttes med en reception den 12. decemsangbogen i hånden og en gæste-sang-væl- ber. Vi håber, at I finder tid til at kigge forbi.
ger giver vi den fuld gas i cafe’en, og det er I det hele taget håber vi, at se rigtig meget
altså vældig hyggeligt. Til begge arrange- til jer, og ønsker jer varmt velkommen til
menter kan man vælge at tilkøbe fælles- Efterår 2020
spisning hos Frk. Fryd.
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VELKOMMEN TIL ET HUS I...

VELKOMMEN
TIL ET HUS FYLDT MED OPLEVELSER
Her lidt smagsprøver fra sæsonen

Fællesspisning hver tirsdag kl. 18

Musik og billedkunst
smelter sammen hos
de ”Malende musikere”

Traditionen tro –
Furesøs største
julemarked

Tredje tirsdag
i hver måned
quizzer vi med
Henrik Milling

Masser af
spændende
børneteater

Historien om Bellman
Udstillinger

Foyerkoncerter

I KULTURHUSET FINDER DU OGSÅ
Billedskolen i Farum · Foreningslokaler og motionssale · Furesø Lokalarkiv og Museer
· Furesø Bibliotek og begrænset borgerservice · Grafen – vores lokale Biografforening ·
Furesø Musikskole · Immigrantmuseet · Mødelokaler · Værksteder · Ældresagen
….. og meget, meget mere.
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UDSTILLINGER

KEND DIN EGN - FURESØ KOMMUNE
Lørdag den 15. august – den 22. september
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00
Vores kommune har så fantastisk meget at byde på:
De pittoreske søer med glimt i vandet, de smukke
alsidige skove, hvis skønhed veksler med årstiderne,
marker og enge som pryder yderområderne, hyggelige
centre og vedligeholdte parker.
Men vi har også stærke sociale og kreative fællesskaber,
som er med til at skabe et billede af Furesø kommune.
Alt dette vil Azurmalerne fortolke og sætte på lærred.
Arrangør: Azurmalerne

ARKITEKTURENS MANGE ANSIGTER
Lørdag den 22. august - den 19. september
Fernisering i Galleriet kl. 12.15
Skulptør Inge-Lise Koefoed har en lang
og mangfoldig karriere bag sig. Hendes inspirationskilde er blandt andet
naturen, der i erindringens verden
forvandler sig til små og store visuelle
musikstykker i sten og metal.
Maler, grafiker og arkitekt Melissa Clark
Nielsen arbejder meget med billeder,
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der er grafiske og tegnet i sort tusch.
Motiverne er både fra hendes hverdag
og ferie - bygninger, dyr, biler og mad
- alt det hun ser, er et muligt motiv.
Fotograf Søren Brissing har arbejdet
med mange ”setups”, men det er “Street
Photo” der er hans store passion.
Billedermotiverne på denne udstilling

er arkitektur fra hele verden men med
hovedvægt fra USA.
Arrangør: Furesø Kunstforening

UDSTILLINGER

PORTRÆTTER,
SMUKKE LANDSKABER OG
FINURLIG KERAMIK
Lørdag den 29.. august – den 27. september
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.15
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
abstrakt, og hvor lys og farve er afgørende.
Inger M. Hansen arbejder
som tegner, grafiker,
keramiker og billedkunstner.
Hun laver de sjoveste kander,
krukker og fabeldyr, samt fine
collager og spændende malerier.
Arrangør: Furesø Kunstforening

CORONA BREVE
Elsebeth Tank
Torsdag den 24. september – den 21. oktober
Foyeren

På udstillingen vises 10 originale klip fra serien Corona-breve.
Arrangør: Farum Kulturhus

Corona-krisen har inspireret til en serie af papirklip i sort papir.
Serien hedder: Corona breve.
Med glimt i øjet formidles situationer fra børn og voksnes hverdag. Hvert papirklip tager afsæt i nye ord og begivenheder fra
et højst usædvanligt forår.
Et forår, hvor vi blev sendt hjem fra skole og arbejde og gik i
karantæne. Hvor vi holdt social afstand, og tilbragte timer sammen, - hver for sig. Men også et forår, hvor vi fandt nye veje til
fællesskab, fællessang og kærlig omsorg, uden fysisk kontakt.
Vores hurtige omstilling til en bekostelig og indgribende nedlukning af samfundet og efterfølgende rolige genåbning er den
samlede fortællings røde tråd.
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UDSTILLINGER

TRUEDE DYREARTER
Lørdag den 26. september - den 3. november
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00
Der er mange truede dyrearter - både
lokalt og globalt. Nu er det ikke kun
gorillaer, pandaer og den blåfinnede
tun, der er i farezonen. Der er nemlig op
mod 12.000 dyrearter, der er på randen
til at uddø.
Det er derfor vigtigt at sætte fokus på
området. Ikke kun for de dyr der er oppe

i medierne, men også dem der bliver
fokuseret mindre på.
Denne problematik vil Azurmalerne
sammen med Farum Keramikforening,
som er inviteret med til denne udstilling,
kaste lys over med kreative malerier og
figurer i spændende materialer.
Arrangør: Azurmalerne

GOBELINER

I KOBBER, TRÅD OG GENBRUG
Lørdag den 26. september - den 8. november
Fernisering i Galleriet kl. 12.15
Marianne Schou Nielsen er uddannet
som håndvæver fra Juels og Navers vævestuer og på Det Kgl. Danske
Kunstakademi på afd. for Mur, Rum,
Bronze og Metal.
Mariannes kobbergobeliner, relieffer
og skulpturer udføres i metal, der er
hendes foretrukne materiale. Ofte

er det kobbertagplader nedtaget fra
historiske bygninger i København som
fra Christiansborg slot eller Glyptoteket. Pladerne skæres op til lameller
som kantslibes og væves på kæde af
kobber eller rustfrit stål. Skulpturerne
mønstres geometrisk i væven, og transformeres i den senere proces til rumlig,
poetisk form.

Annette Graae arbejder med Gobeliner
og objekter. Hun har længe været inde
i et forløb, hvor hun væver gobeliner
på 200 x 300 cm. Motiverne er havet
og himlen, materialerne er hør, japansk
viscosebehandlet papirgarn, rami, silke,
bomuldstråd, effekt- og hestehårsgarn
- garnerne er sprøde og vævningen let.
I objekterne arbejdes med metaltråd, trælaminat, malede baggrunde,
effektgarn, vævede dele, forunderlige
træstykker, som hun finder på stranden - måske sammen med et trawl. Hun
kan lide genbrugstanken i sine objekter.
Små sarte objekter vises i specialudførte akrylkasser.
Arrangør: Farum Kulturhus
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UDSTILLINGER

AUTODIDAKT

ARTISTERI
Lørdag den 22. august - den 19. september
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.15
Irene Steenberg arbejder eksperimenterende i
forhold til teknik og materiale. Stærke farver går
igen i hendes akrylmalerier og akvareller.

John Overgaard begyndte først at male akvarel for
10 år siden. Inspirationen kommer fra de steder,
der har letheden, lys og vibrerende farver.
Peter Geisberg er uddannet snedker. Deraf
kommer trangen til at hugge i træ. Det er oftest
menneskeagtige former sammen med træets form
og struktur, der bestemmer resultatet.
Steven K. Pedersen og Søren Holm er begge blevet
trædrejere. Begge arbejder med former som
træet “bestemmer.” Skåle, fade og tallerkener i
både traditionel form men også med kunstneriske
udtryk. Et par rigtige vikinger.
Arrangør: Furesø Kunstforening

NONFIGURATIV / ABSTRAKTION
Lørdag den 7. november – den 5. januar 2021
Fernisering i FløjGalleriet kl. 11.00

Det abstrakte har sjældent været i fokus i FløjGalleriet, men på
denne udstilling bliver Azurmalerne særdeles udfordret. Alle
malerier skal tilhøre kategorien.
Det bliver spændende at se, hvad de ellers så naturalistiske og figurative azurmalere kan diske op med. Temaet – det er helt åbent.
Vi lader fantasien råde og håber på at kunne præsentere en alsidig,
eksperimenterende og ny kunst.
Arrangør: Azurmalerne
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REPETITIONER

Åse Højers værker består hovedsagelig af brugte bearbejdede kaffefiltre. Nysgerrigheden til materialet, en
simpel brugsting, der indgår i et dagligt ritual – kaffebrygning - transformeres til smukke skulpturelle former
og eventyrlige fortællinger, som rækker udover kaffefilterets rationelle funktion.
Ved at tage filtrene ud af deres kontekst og bruge dem som byggesten til kronbladeblade i blomster, organiske vækster, der vokser direkte op fra gulvet, bøger og fortællinger tegnet med og i det aflejrede kaffegrums,
får de en ny og rumlig dimension. De mange gyldne nuancer i filtrene er et produkt af den mængde kaffe,
der oprindeligt blev brugt til kaffebrygningen og den tid kaffe-brygnings-processen varede.
Som biprodukt af denne transformation kan også nydelsen af kaffen og ritualerne omkring kaffedrikning få
en ny dimension.

OG JULETRADITIONER
Lørdag den 21. november - den 3. januar
Fernisering i Galleriet kl. 12.15
Vi nærmer os julen med de ritualer, vi gennem
en menneskealder har skabt og genskaber
hvert år. Det er trygt og genkendeligt. Traditionerne holder os sammen.
Gentagelsen er også et af poesiens, musikken og billedkunstens ældste og mest brugte
virkemidler. 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.
Arrangør: Farum Kulturhus

DE MALENDE
MUSIKERE

MUSIKKEN

Lørdag den 21. november
kl. 11.30 – 12.15
9886 0412 om - kd.eybreajktik.www
I cafe Frk. Fryd,
kd.tavirp@eybreajktik
Fri entre

Normalt kender vi dem fra musikken, men i dag
smelter kunstarterne sammen, når ”De Malende
Musikere” byder på både musik og malerier. De
træder nemlig selv op på scenen til den traditionelle musikalske optakt forud for åbningen af
deres egen udstilling.

Det bliver både forunderligt, festligt og farverigt.
Hvem der giver et nummer, er en overraskelse.
Arrangør: Farum Kulturhus
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UDSTILLINGER

DE MALENDE MUSIKERE
Lørdag den 21. november – den 10. januar
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.45
Der er en magisk symbiose mellem musikken og billedkunsten,
og mange musikere udtrykker sig da også både gennem musik og
billedkunst.

BILLED
KUNSTEN

Billedkunst af musikere dækker nær alle genrer - og der er en
musikalitet i billederne, som er spændende at iagttage. Man kan
næsten høre musikken.
Lars HUG, Thomas Agergaard, Kristoffer Rosing-Schow, Billie
Koppel, Mona Larsen, Al Agami, Lars Trier, Randi Laubæk, Peter
Viskinde, Mik Schack, Simon Spang Hanssen og Birgit Løkke.
Arrangør: Farum Kulturhus
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FOYER KONCERTER

THE CANNIBALS HAPPY JAZZ
25 års genforeningskoncert
Lørdag den 15. august kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd.
Fri entre

Det er så yndigt at følges ad, og når man har gjort
det i bandsammenhæng i 25 år, så kender man
hinanden. Orkestret stammer fra 60’erne og har
ikke kun spillet i Danmark, men også i store dele
af verdenen.
Her i Furesø er de nok mest bare kendt som ”Kannibalerne”, hvor bandet har serveret engageret
og medrivende Swingmusik, med et humoristisk
strejf i Galaksens Cassiopia og Kulturhusets Foyer.
Kom og nyd de raffinerede arrangementer af
smukke Jazzballader og traditionelle numre med
masser af sang, medrivende soli i numre af bl. a.
Fats Waller, Armstrong og “Kid” Ory med flere.
Arrangør: Farum Kulturhus

KONTRABASSEN
Formiddagsteater
Lørdag den 22. August 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 en sjælden og så gennemført underspillet og
stilfærdig forestilling. Historien formidles smilfuldt med netop
den kærlighed, som bærer over med alle hverdagens fortrædeligheder. En dejlig oplevelse.
Forestillingen var egentligt berammet til foråret 20 men er
flyttet grundet Corona virus.
Arrangør: Egnsteatret Undergrunden
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FOYER KONCERTER

RASMUS KJÆRSGAARD “TRICOTISM”
Feat. Peter Marott
Lørdag den 12. august kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre

Tv-serien Sygeplejeskolen er en hyldest til Danmark
i starten af 50’erne. Dirch Passer og Kjeld Petersen
er stjerner i dansk film. Der bliver danset jitterbug
og spillet swingende bebop-jazz. Jazzklubben er
stedet, hvor der danses, blikke udveksles og emner
debatteres. I tv-serien er Rasmus Kjærsgaard
orkesterlederen, der leder slagets gang.
Vi skal høre jazz inspireret af blandt andet bassisten
Oscar Pettiford, der boede i København i 50’erne og
udover at akkompagnere swing- og bebopkoryfæer,
komponerede nummeret “Tricotism”.
Rasmus Kjærsgaard: saxofon, Peter Marott: trompet,
Per Mølhøj: guitar, Tomas Raa: kontrabas
Arrangør: Furesø Musikskole

KONGEDUOEN
Lørdag den 26. september kl. 11.30 – 12.30
I cafeen Frk. Fryd.
Fri entre
Charlotte Meldgaard og Lars Bo Ravnbak er sangere i
Vedbæk kirke, med en fortid i Det Kongelige Teater. De har
indledt et fint samarbejde med organisten Lise Hansskov,
som er en fremragende akkompagnatør.
Det bliver et program med udgangspunkt i den gode
melodi, med kendte toner fra opera-, operette- og musical-verdenen, kædet sammen i en dialog med publikum,
hvor der også er risiko for sceniske intriger undervejs.
Forestillingen er et charmerende og energifyldt program,
hvor sangglæden er i højsæde.

ROOTS N´RAGS
Lars Verdich in Good Company
Lørdag den 29. august kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd.
Fri entre
Stilen er roots og ragtime med et strejf af blues, når
Kulturhusets musik-booker Lars Verdich indtager
scenen med sin trio, In Good Company. Musikken
leveres med hans karakteristiske sangstemme og
ikke mindst - det eminente fingerspil på den akustiske
guitar, der sætter ham i klasse med de store drenge
på instrumentet.

Charlotte har med glæde sunget med sine 3 Kongelige
sopraner ved flere koncerter i Farum Kulturhus, og hun
glæder sig til at præsentere Kongeduoen denne formiddag.

Med sig har han Rikke Bjerre på Cajon og Torben Kure
på Mandolin og bas. Trioen leverer desuden nogle
stærke vokalarrangementer.

Arrangør: Furesø Musikskole og Farum Kulturhus

Arrangør: Farum Kulturhus
11

FOYER KONCERTER
Lørdag den 3. oktober kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd.
Fri entre

CLASSIC BALLROOM

Underholdningsorkestret “Classic Ballroom” er
gamle kendinge af huset, hvor de flere gange
har stået for det musikalske islæt til den traditionsrige nytårskur i Farum Kulturhus. Det 20
mands store orkester har mange års erfaring
med de udødelige melodier fra revyer, film og
operetter. Orkestret dirigeres af Bjarne Holm
og ledsages af sangsolisten Lisbeth Sørensen.
Vi skal høre rene orkesternumre og sange med
solisten, men publikum vil tillige kunne synge
med på en række af numrene, hvor teksterne
vil være til rådighed.
Se frem til en glad formiddag i godt selskab
Arrangør: Farum Kulturhus

FRA BACH TIL
BEBOP VIA
BENTZON
Musikalsk fortælling
Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00 – 21.00
i cafe Frk. Fryd
Fri Entre
Bemærk, cafe området er reserveret til spisende
gæster. Reservation nødvendig hos Frk. Fryd
En musikalsk fortælling om musikkens mange
ansigter fremført af Nikolaj Bentzon på klaver og
Ebbe Ringblom på basun
Ringblom og Bentzon tager livtag med musikhistoriens mange forgreninger og inviterer publikum ind
til en ukonventionel rundtur med musikalskhistoriske
højdepunkter. Deres tætte samspil og fortællelyst
bringer tilhøreren med ned i musikkens maskinrum.
Nikolaj Bentzon er pianist, komponist og var dirigent
for Danmarks Radios Big Band igennem 7 år. Nikolaj
Bentzon er en stor personlighed - det ligger i blodet:
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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 musikkorps. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor han også har undervist. I fritiden fungerer Ringblom desuden som dirigent for det 20 mand
store Viborg Big Band.
Arrangør: Egnsteatret Undergrunden, Farum Jazzklub
og Farum Kulturhus

FOYER KONCERTER

MARTIN ROY WADE
Nat King Cole hyldestkoncert
Lørdag den 24. oktober 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.
Martin, der er uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium 2004, anses for at være en indlevende
scat-sanger og sublim fortolker af den klassiske
amerikanske jazztradition.
Det bliver en ”trip down memory lane” formiddag
leveret af Martin Roy Wade flankeres af hans
samarbejdspartner Thomas Bornøe på piano.
Arrangør: Farum Kulturhus

FARUM BIG BAND

Lørdag den 7. november kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre
Farum Big Band kan, med sin hyppige
besøgsfrekvens, vel snart betegnes som
husorkester i Farum Kulturhus - så her er der
er tale om en klar hjemmebanefordel…
Det 18 mands store orkester under Dirigenten Aske Dragsbæks kyndige ledelse, garanterer altid en forrygende koncert. Stilmæssigt
strækker orkesteret sig fra traditionel jazz
over swing og mere moderne bigbandmusik
til det næsten “rockede”.
Vokalindslagene varetages, som altid, af den
fremragende crooner Kim Zachariasen.
Arrangør: Farum Kulturhus
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FOYER KONCERTER

DE MALENDE
MUSIKERE
Lørdag den 21. november kl. 11.30 – 12.15
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre
Normalt kender vi dem fra musikken, men i dag
smelter kunstarterne sammen, når ”De Malende
Musikere” byder på både musik og malerier. De
træder nemlig selv op på scenen til den traditionelle musikalske optakt forud for åbning af deres
egen udstilling.
Det bliver både forunderligt, festligt og farverigt,
når udvalgte fra kunstnergruppen indtager
scenen denne formiddag med en skønsom blanding af saxofonister, fløjtenister, perkussionister,
sangere og guitarister. Hvem, der træder op,
bliver en overraskelse.
Ud over den kommende afsløring af gruppens
kunstneriske evner på lærredet, kan publikum
glæde sig til et, til lejligheden, ny-komponeret
musikstykke, skabt specielt til denne udstilling.
De Malende Musikere består af:
Lars HUG, Thomas Agergaard, Kristoffer Rosing-Schow, Billie Koppel, Mona Larsen, Al Agami,
Lars Trier, Randi Laubæk, Peter Viskinde, Mik
Schack, Simon Spang Hanssen og Birgit Løkke.
Arrangør: Farum Kulturhus
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FOYER KONCERTER

FIRE PÅ STRIBE
Akustisk hverdagspoesi
Lørdag den 28. november kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre
Corona pandemien forhindrede trioens
optræden i maj, men det lykkedes heldigvis
at finde en ny dato.
Fire På Stribe er en akustisk trio, der leverer musikalske postkort fra danskernes
liv. Fængende popsange med fortællinger
om duften af rapsmarker, shawarma på
Strøget, parweekend i Madrid og forelskelser på cykelstien.
Bandets tre medlemmer tager på skift
rollen som forsanger, og der er kælet for
de vokale arrangementer, der bliver leveret
med et glimt i øjet.
Arrangør: Farum Kulturhus

JACOB VENNDT’S
FABULOUS SWING TRIO
Lørdag den 12.december kl. 11.30 – 13.30
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre
Hvad får man, hvis man parrer Otto Brandenburg med Niels Henning Ørsted Pedersen, Toots Thielemand og Victor Borge?
Svaret er enkelt: Kontrabassisten, mundharpevirtuosen, sangeren og entertaineren
Jacob Venndt.
Og hvis man så tilsætter et solidt, råswingende beat fra trommeslageren Per Kolling
og lidt kælen touch fra pianisten Pojken
Flensborg…
...ja så har man Jacob Venndt’s Fabulous
Swing Trio
Arrangør: Farum Kulturhus
15
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ZANNE SIGER

FARVEL
Zanne Jahn ville skabe et kulturhus, man
ikke kunne undgå – og det er lykkedes!
Det er mere end 25 år siden, at Zanne Jahn begyndte at flytte
udstoppede dyr og rustfrie stålborde fra den nedlagte tidligere og næsten tomme skole for at skabe det levende hus, der
i dag er kendt som Farum Kulturhus.
8000 kvadratmeter, der i dag rummer Immigrantmuseum,
bibliotek, musikskole, biograf, foreninger og værksteder og
frem for alt kunst, hvilket altid har været Zannes hjertebarn.
Faktisk var Zanne udøvende kunstner og underviser i blandt
andet tegning og keramik før hun endte som kulturhusleder,
og hvem ved – måske skal der i fremtiden være en udstilling
af den igen udøvende kunster?
Zannes betydning for først Farum og senere Furesø Kommune er ikke mulig at opgøre her på en enkelt side. Ikke
alene har hun skabt et levende og åbent kulturhus, hvor alle kan møde kunsten -også
selvom de bare er på vej til indkøb, hun har også etableret en skulpturpark i international klasse, og hun har gennem årene skaffet verdenskendte kunstnere og helt særlige
udstillinger til kommunen. Som da hun fik hele kulturhuset til at være et stort Piet Hein
univers eller fik alle i huset til at opleve Shetlandsøerne på nærmeste hold. Ingen i huset
er i øvrigt i tvivl om Zannes kærlighed for husets fugle og planter, som hun utrætteligt
har brugt år på at få til at gro og dermed skabt en levende oase.
Kendt og elsket af mange borgere er også hendes scenografier, og det er derfor oplagt, at
Zannes farvel bliver med en helt særlig julescenografi, som I kan læse om på næste side.
Der bliver selvfølgelig også en særlig farvel reception, hvor I alle er velkomne for Zanne
fortjener at blive hyldet på bedste vis for sin store indsats.

TAK!
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JULESCENOGRAFIEN
Hvad det bliver i år, ved kun Zanne, og hun holder
kortene tæt til kroppen, men sikkert er det, at der også
for børnene i kommunen bliver noget at glæde sig
over. Der bliver både nisser og mulighed for at vinde
børneteaterbilletter, for hvis man kigger godt efter,
kan det være at man finder den grønne sæternisse.
Den gemmer sig godt, men finder man den vinder man
to teaterbilletter.
Vi glæder os til at se et festfyrværkeri af juleoplevelser spredt ud over hele Foyeren og håber, at se dig også!

Lørdag den 21. november kl. 11.30
I Frk. Fryds cafe
Fri entre
Det er ikke rigtig jul i Farum Kulturhus, hvis ikke der
er en helt særlig julescenografi, og i år er den ekstra
speciel, for det er Zanne Jahns sidste.
Nogle år har der været et tema, andre år har Zanne
overrasket, som sidste år, hvor hun trods problemer
med en skulder, selvfølgelig fik huset flot pyntet op
ved hjælp af den til lejligheden oprettede kunstnergruppe ”Den frosne skulder”.

AFSKEDSRECEPTION
FOR ZANNE JAHN
Lørdag den 12. december
I Frk. Fryds cafe og Galleriet
Fri entre
Vi siger ordentlig farvel og tak til Zanne Jahn
med en åben reception, der er på en lørdag, hvor
huset bliver fyldt med musik og glæde, som så
mange af Zanne’s lørdage før.
Jacob Venndt’s ”Faboulous Swing Trio” spiller
11.30 – 13.30 og selve receptionen finder sted i
Galleriet fra kl. 12.15
I er selvfølgelig inviteret til at deltage i det hele.
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BØRNETEATER

HEJ CLOWN
Lørdag den 26. september
Teatersalen kl. 10.00 og kl. 12.00
Alle aldre
Varighed 45 min
Benny Schumann
En eventyrlig morsom og fantastisk cirkusartist med en klovneforestilling for alle aldre!
Et miks af Bennys bedste og sjoveste numre
som klovn, bugtaler, tallerkenjonglør og ikke
mindst som opblæst Rock Star.
En rørende, humoristisk, talentfuldt, moderne og
nostalgisk oplevelse på en gang. Og alle os der elsker
tryllekunst, vil heller ikke blive snydt.
Det bliver alletiders forestilling med masser af sjov for
både børn og voksne.
Så sæt din røde næse på og tag børnene i hånden.
Arrangør: Farum Kulturhus

ALICE
I ÆVENTYRLAND
Lørdag den 24. oktober
Teatersalen kl. 11.00
Aldersgruppe 5 - 10 år
Varighed 40 min
Asterions Hus
Tag med Alice ned gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske.
Til en verden hvor kaniner kan tale, hvor Filurkatten
leder dig på afveje, og hvor dronninger ikke er smukke og gode, men brutalt hugger hovederne af folk !!!
Forestillingen er en hyldest til ufornuften, fantasien
og anarkiet.
Vær med, når danser og performer Tilde Knudsen
fortæller sin version af den elskede historie med en kuffert fuld af fantasifulde kostumer.
De er baseret på geometriske former, som børnene kender;
cirkel, trekant og firkant, og er ligeså finurlige og foranderlige som
eventyrlandet bag den låste dør.
Arrangør: Farum Kulturhus
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BØRNETEATER

JULEEVANGELIET

Lørdag den 28. november
Teatersalen kl. 11.00
fra 4 år
Varighed 40 min
Det lille Turnéteater

Med udgangspunkt i fortællingen om Jesus fødsel,
hører vi om den dag, hvor verden holdt vejret.
Hvor de blinde kunne se, de døve høre, de
håbløse fik håb, og de tvivlende tro.
Der var engang en mand, der gik ud for at
lede efter ild:”Hjælp mig, - min kone skal
snart føde, og jeg har brug for ild til at
varme hende og den lille. Men folk sov,
- og sov de ikke, havde de ikke lyst til at
hjælpe en fremmed.
Vi hører om folk der vandrer gennem
ørkenen, for at komme til folketælling i
Betlehem.
Vi møder Herodes efter et besøg af de tre
vise mænd. Vi hører om fattigdom og forstår, at
det var en hård tid, den juleaftensdag for 2020 år
siden, hvor verden ventede på et under.
Arrangør: Farum Kulturhusa

JULETROLDERIER
Lørdag den 5. december
Teatersalen kl. 11.00
Fra 3 år
Varighed 40 min
Louise Schouw Teater og Himmerlands
Teater

Hvad er nu det? Julen er aflyst!
Trolden har fortrollet nisserne på nisseværkstedet, så de ikke gider lave julegaver.
Da Nissemor og nissepigen Kanelia opdager
det, må de to nisser afsted på en lang rejse,
for at finde trolde-julelatteren i grinebidderbutikken. Det er nemlig kuren, så trolden
kan blive i godt humør igen, og julen kan vende
tilbage til nisseværkstedet.
Endnu en sjov og hyggelig nisseforestilling med de to
skønne nisser, hvor publikum deltager med rim og remser.
Arrangør: Farum Kulturhus 			
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FYRAFTENSSANG
I cafeen Frk. Fryd
Fri entre – alle er velkomne
Anden tirsdag i hver måned kl. 17 - 18

Fællessang, fyraftenssang – kært barn har
mange navne. Det bliver det nu ikke mindre
festligt af, og de sidste mange år har
Ældresagens fællessangsarrangementer været
et rent tilløbsstykke.
Hver gang bliver sangene fra Højskolesangbogen udvalgt og præsenteret af en ny forsanger, og repertoiret kan både være underholdende, tankevækkende, provokerende og
anderledes.
Det hele foregår i cafeen. Alle er velkomne, og
skulle man have lyst, kan der tilkøbes middag
hos Frk. Fryd som skal bestilles på forhånd.
Læs mere på www.frkfryd.dk
Arrangør: Ældresagen

ANDEN TIRSDAG I HVER MÅNED
Tirsdag d. 07. september kl. 17.00
Tirsdag d. 13. oktober kl. 17.00
Tirsdag d. 10. november kl. 17.00
Tirsdag d. 08. december kl. 17.00

FÆLLESSPISNING

I cafeen Frk. Fryd
Hver tirsdag aften fra 01. september.
Kr. 85.- pr. person ekskl. drikkevarer

Kom og mød din nabo, din kollega eller
måske nogen, du slet ikke har mødt før, for
hver tirsdag aften er der nu fællesspisning
for hele familien hos Frk. Fryd.
Nogle aftener er der underholdning før eller
efter spisning, andre aftener er det
blot en god madoplevelse.
Til fællesspisning ville vi sædvanligvis
sidde sammen ved lange borde men i denne
tid står bordene hver for sig, med 4 – 8 personer ved hvert bord, men det skal nok blive
hyggeligt alligevel.
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Vil du spise med, skal du købe billet på
forhånd eller direkte i caféen.
Alle spiser samme menu, som du kan se på
hjemmesiden op til dagen, eller på vores og
Frk. Fryds facebookside.
Kr. 85.- pr. person
Bestilling www.farumkulturhus.dk
Arrangør: Frk. Fryd og Farum Kulturhus

HVER TIRSDAG I HVER MÅNED
Fra Tirsdag d. 01. september

ALT DET ANDET

QUIZ

MAD OG MILLING
Tredje tirsdag i hver måned byder Henrik Milling
op til quiz om alt, hvad der hører under fænomenet popkultur som den manifesterer sig på film, tv,
radio, musik, nyheder, spil osv.
Forvent at der er en ualmindelig uhøjtidelig stemning, masser af smil og fuld tryk på anekdoterne. Der er spørgsmål
om f.eks: Matador, Friends, Back To The Future, Harry Potter,
Beatles, Bagedysten, AC/DC, Kongehuset, Bonderøven, Tæskeholdet, Badehotellet, Robbie Williams, TinTin og Matrix og det
der er meget værre
Vi dyster i hold af maks. seks deltagere. Det er med papir
ogblyant. Mobiltelefoner, Google, venner man kan ringe til og
at spørge publikum er ikke tilladt.
Før quizzen er der mulighed for at spise hos Frk. Fryd.

Kl. 18.00 – 19.00
Fællesspisning pr. person kr. 85,Tilmelding på www.farumkulturhus.dk
Kl. 19.00 – 21.00
Quiz pr. person kr. 50,Tilmelding www.farumkulturhus.dk

TREDIE TIRSDAG I HVER MÅNED
Tirsdag d. 07. september kl. 18.00
Tirsdag d. 13. oktober kl. 18.00
Tirsdag d. 10. november kl. 18.00
Tirsdag d. 08. december kl. 18.00

Farum Kulturhus
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FOR
27.
GANG

DUKKEHUSFESTIVAL
Lørdag den 19. september – søndag den 20. september – i hele huset
Åbent lørdag kl. 11-17 og søndag kl. 10-16
Entre kr. 60,- Weekend kr. 100,- Børn kr. 30,En af de tilbagevendende og helt store begivenheder i Farum Kulturhus er, når der afholdes
Dukkehusfestval den første weekend i maj, men i år måtte denne tradition udskydes pga.
Corona situationen i Danmark. Heldigvis kunne
festivalen flyttes, og gæster bydes velkommen i
september i stedet.
Udstillerne kommer fra 8 lande rundt om i
Europa, og der vises mange spændende ting i
miniatureskala; 1:12, 1:24, 1:48 og endda endnu
mindre.
De fleste ting er håndlavede, meget akkurat
og livagtigt udført, og der er alt til dukkehuset,
22

forretningen, kikkassen mm, det er kun fantasien, der sætter grænser.
Miniatureforeningen Mini har altid en flot
særudstilling på Festivalen, og i år er emnet
JUL. Bliver man inspireret af Juletemaet, 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 og Farum Kulturhus

ALT DET ANDET
Foredrag v/ Christian Friis Bach
Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19.00 – 21.00
Entre kr. 100,- studerende kr. 50,inkl. forfriskning i pausen
I Teatersalen

CORONA, KLIMA OG KRIG –

HVAD NU, VERDEN?

Vi lever i en verden med kolossale udfordringer Corona, klimaforandringer, konflikter og ulighed. Men
vi lever også i en tid, hvor borgere overalt i verden går
sammen og skaber store og positive forandringer.
Kom med på en rundtur med digte og historier om
mennesker og menneskerettigheder. Et foredrag om,
hvordan man kan lave verden om, indefra og nedefra.
Christian Friis Bach har stiftet og driver virksomheden warfair.org. Han er tidligere udviklingsminister,
medlem af folketinget, undergeneralsekretær i FN og
generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp. I fritiden
driver han et mindre landbrug med køer, heste og
storke tæt på Ganløse.
Tilmelding på NetOps hjemmeside: netopaf.dk
Arrangør Furesø Museer, Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus

EU’S ARBEJDE MED

KLIMAPROBLEMERNE
EU skal tage teten for kampen mod
klimaforandringer og den voksende
sociale 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.

Foredrag v/Margrete Auken
Torsdag den 26. november kl. 19.00 – 21.00
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,inkl. forfriskning i pausen
I Farum Bibliotek, Læsesalen

OBS. I Forskningens Døgn, uge 22 i april, vil en forsker
give et indblik i den aktuelle klimaforskning.
Se yderligere oplysning på NetOp Allerød –
Furesøs hjemmeside: netopaf.dk
Tilmelding på NetOps hjemmeside www.netopaf.dk
Arrangør: Netop Allerød-Furesø
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FARVERIGE

FURESØ
Integrationsrådets årlige fejring
Lørdag den 31. oktober kl. 11-14 i hele huset
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
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KRIGEN
ET MUSIKALSK PORTRÆT
Vokaler:
Tuva Semmingsen
Signe Asmussen
Andrea Pellegrini

Musikere:
Peter Fuglsang (blæs)
Paolo Russo (bandoneón)
Nikolaj Bentzon (klaver)
Thommy Andersson (bas)
Jakob Weber (percussion)

Producent:
Egnsteatret Undergrunden

Et musikalsk portræt
Søndag den 1. november kl. 19.00
I Teatersalen
Entre kr. 80 købes på www.farumkulturhus.dk eller i kulturbutikken
Tre af landets mest alsidige og efterspurgte sangerinder er gået sammen
om at fortælle det 20. århundredes Europa i musik.
Med hovedvægt på mellem- og efterkrigsårene er de smuttet ind i den tidslomme, der, på hver side af en ufattelig krig, forsøgte at beskrive, forklare,
skrive og omskrive det europæiske menneskes historie. Ingen ved, om de
nogensinde kommer ud!
Tag med på musikalsk værtshus med chanteuser, dandyer og klassiske
sangerinder i klassiske dilemmaer. Oplev en støvet verden af tobak og fortrydelse, håb og granatchok! Tag med Kurt Weill, Lulu Ziegler, The Andrews
Sisters, Edith Piaf, Hanns Eisler, Karen Jønsson og Kai Normann Andersen
tilbage til en verden af i går.
Nyd en lækker teatermiddag i Cafeen Frk. Fryd inden forestillingen.
Se mere på www.frkfryd.dk
Arrangør: Egnsteatret Undergrunden, Farum Kulturhus, Furesø Bibliotek
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JULEMARKED
Lørdag den 14. og 15. nov.
fra kl. 10.00 – 15.00
Foyeren, Galleriet, GangGalleriet og Teatersalen.

julesange, og det er selvfølgelig tilladt at synge
med, mens man handler i boderne og sikrer sig
en unik gave til mor.

Endelig er det igen tid til vores hyggelige Julemarked. Vi glæder os til at fylde huset med
masser af kunsthåndværk og hjemmelavede
nisser og engle. Alt kan bruges, bare det har
været i flittige hænder.

I Juleboderne tilbydes næsten alt – nisser, engle,
lys, sæltasker, kunst, strik, glas, filt, juleklip,
dekorationer, cremer og meget mere.

Hele weeekenden den 14. - 15. november er
afsat til at byder Julen velkommen i vores store
hyggelige og julepyntede hus.
Pianist Peter Wrangel vil sprede julestemning
i alle hjørner af huset med nye og klassiske

Selvfølgelig kommer vores bolsjemand også og
tryller fine motiver frem i den varme sukkermasse. Og hvis man er heldig, giver han måske
en smagsprøve.
Mon ikke der også bydes på juleknas og lækkerier hos cafe frk. Fryd
Arrangør: Farum Kulturhus

For udstillere, se link på www.farumkulturhus.dk
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ELSKOV, VIN & BASFIOLER
Et musikalsk portræt af Bellman og hans viser
Tirsdag d. 30. september kl. 14.00
I Teatersalen
Historien om Bellman og hans figur Fredman, men
først og fremmest fortolkes 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 og betaling: Entre kr. 100,inkl. en drink i pausen
Online på www.aeldresagen.dk/farum
eller i Kulturbutikken.
Arrangør: Ældresagen Farum

JULEBAL

BIG
BAND
BATTLE

Lørdag d. 12. december kl. 18:30
I Cafeen Frk. Fryd og i Teatersalen
Entre: Kr. 300,- / 150,Billetter kan købes på
www.farumkulturhus.dk eller
i kulturbutikken.

Med et jazzfattigt forår og festivalløs sommer vil Furesøs
to bigbands; Farum Big Band og Big Dipper Big Band
afslutte Coronaåret 2020 med pomp og pragt i bedste
”Savoy Ballroom” stil med et swingende, dansevenligt
brag af et kæmpe julebal.
Der lægges op til en festlig danseaften, hvor orkestrene
på skift spiller de gode velkendt dansebar swing standarder, og mon ikke der bliver et par big band arrange-

menter af juleklassikerne. Løjerne foregår under kyndig
ledelse af orkestrenes erfarne dirigenter, Aske Drasbæk
og Ole Koch Hansen.
Festen starter i husets cafe Frk. Fryd kl. 18:30 med en
lækker juleplatte. Derefter går turen ind til Teatersalen.
Frk. Fryd vil have en bar opstillet i salen så man kan slukke tørsten imellem danseriet.
Arrangør: Farum Kulturhus og de to Big Bands
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OPLEVELSER I GALAKSEN
Fandt du ikke hvad du søgte i Farum kulturhus, er du altid velkommen i Galaksen.
Efterårets byder på koncerter for både børn og voksne, teater, comedy, gratis LørdagJazz og
Furesø Kommunes store ungdomsmusical, der fejrer 10-års jubilæum med musicalen GREASE.
Café Cassiopeia i Galaksen byder på børnevenlig Fællesspisning hver onsdag fra kl. 17:30-19:00 i hele
oktober og november. Se et udvalg af efterårets oplevelser i Galaksen herunder.
Se alle arrangementer på www.galaksen.dk og følg med på vores sociale medier
www.facebook.com/galaksen og www.instagram.com/galaksen_oplevelser

Foto: De Tre Musketerer, Ungdomsmusical 2018
Furesø Kommunes store ungdomsmusical har premiere den 18. oktober og spiller 21. - 24. oktober

SEPTEMBER
18.09 MARIE KEY KL. 20:00
BILLETPRIS: 330 KR.

24.10 BØRNERYTMIK KL. 10:00-13:00
ENTRÉ: 30 KR. / GRATIS FOR LILLE BJØRN
NOVEMBER

19.09 MOTOR MILLE MED BAND KL. 10:00
BILLETPRIS 110 KR. - 130 KR.

02.11 ADAM & EVA KL. 19:30
BILLETPRIS: 100 KR. - 150 KR.

26.09 BØRNERYTMIK KL. 10:00-13:00
ENTRÉ: 30 KR. / GRATIS FOR LILLE BJØRN

19.11

26.09 IRSK AFTEN MED TRADISH FRA KL. 18:00
BILLETPRIS: 160 KR. - 260 KR.

20.11 JOHN MOGENSEN SHOW BAND
BILLETPRIS: 170 KR. - 320 KR.

OKTOBER
01.10 RUNE KLAN KL. 19:00
BILLETPRIS: 350 KR.
02.10 NIK&JAY KL. 20:00
BILLETPRIS: 505 KR. - 550 KR.
09.10 BACK TO BACK KL. 20:00
BILLETPRIS: 230 KR.
18.10 GREASE - UNGDOMSMUSICAL PREMIERE KL. 16:00
BILLETPRIS: 140 KR.
21.10- GREASE - UNGDOMSMUSICAL KL. 19:00
24.10 BILLETPRIS: 140 KR.

21.11

SKIDEFULD AF HISTORIER KL. 16:00 + KL. 18:00
BILLETPRIS: 130 KR.

MIN MORMORS GEBIS KL. 11:00
BILLETPRIS: 110 KR. - 130 KR.

23.11 HVIS JEG BLIVER GAMMEL KL. 19:30
BILLETPRIS: 100 KR. - 140 KR.
28.11 BØRNERYTMIK KL. 10:00-13:00
ENTRÉ: 30 KR. / GRATIS FOR LILLE BJØRN
28.11 LINDA P KL. 19:00
BILLETPRIS: 305 KR.
DECEMBER
19.12 BØRNERYTMIK KL. 10:00-13:00
ENTRÉ: 30 KR. / GRATIS FOR LILLE BJØRN

Galaksen • Bymidten 48 • 3500 Værløse • info@galaksen.dk • www.galaksen.dk
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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.

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

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 Punjab-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.

Foto af: Chresten Bergh

Arrangør: Immigrantmuseet
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furbib.dk

Bag Frk. Fryd står
Caroline Lanner.
Hun brænder for
god mad, nærvær
og fællesskab.

I hjertet af Farum Kulturhus florerer Frk. Fryd.
Dit spisested, din kaffebar, din anden stue og dit coffice!
Vi har mad og musik, kaffe og kage, øl og brætspil.
Her kan du opleve koncerter,
quiz-nights eller et glas rosé i den japanske have.

Frk. Fryd laver sund og rustik mad, så vidt muligt
med økologiske og lokale råvarer.
Du kan både spise i Farum Kulturhus, og tage med
hjem.

I fremtiden åbner Frk. Fryd dørene for flere aktiviteter og ”happenings” for alle aldre. Det bliver blandt
andet talks og foredrag, kreahjørne, uhøjtidelige
aftenkoncerter og ikke mindst fællesspisning.

Frk. Fryd insisterer på at lave hverdagen til en fest.
-Og du er inviteret!

FARUM KULTURHUS ÅBNINGSTIDER
Åbningstider:
Mandag – torsdag:
Fredag:			
Lørdag – søndag:

08.00 – 21.00
08.00 – 19.00
09.00 – 16.00

Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Kontakt:
Tlf. 7216 5248
farumkulturhus@furesoe.dk

www.farumkulturhus.dk

Bemærk, reducerede tider i ferieperioder
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EFTERÅRETS PROGRAM 2020
AUGUST
15.08 KEND DIN EGN
Udstilling
15.08 THE CANNIBALS HAPPY JAZZ
Foyerkoncert
22.08 KONTRABASSEN
Foyerkoncert
22.08 ARKITEKTURENS MANGE ANSIGTER
Udstilling
29.08 LARS VERDICH IGC
Foyerkoncert
29.08 PORTRÆTTER, SMUKKE LANDSKABER
OG FINURLIG KERAMIK
Udstilling

26.09 KONGEDUOEN
Foyerkoncert

07.11 FARUM BIGBAND
Foyerkoncert

26.09 GOBELINER I KOBBER
Udstilling

10.11 FYRAFTENSSANG
Fællessang

30.09 ELSKOV, VIN & BASFIOLER
Kabaret

14.11 JULEMARKED
Julemarked
15.11 JULEMARKED
Julemarked

OKTOBER
03.10 CLASSIC BALLROOM
Foyerkoncert
03.10 AUTODIDAKT ARTISTERI
Udstilling
06.10 FRA BACH TIL BEBOP
Koncert

SEPTEMBER

13.10 FYRAFTENSSANG
Fællessang

01.09 FÆLLESSPISNING
Fællesspisning

15.10 QUIZ MAD OG MILLING
Fællesspisning og Quiz

08.09 FYRAFTENSSANG
Fællessang

24.10 ALICE I ÆVENTYRLAND
Børneteater

12.09 TRICOTISM
Foyerkoncert

24.10 MARTIN ROY WADE
Foyerkoncert

15.09 QUIZ MAD OG MILLING
Fællesspisning og Quiz

29.10 CORONA, KLIMA OG KRIG
Foredrag

19.09 DUKKEHUSFESTIVAL
Festival

31.10 FARVERIGE FURESØ
Festival

20.09 DUKKEHUSFESTIVAL
Festival

17.11 QUIZ MAD OG MILLING
Fællesspisning og Quiz
21.11 JULESCENOGRAFIEN
Udstilling
21.11 DE MALENDE MUSIKERE
Foyerkoncert /Udstilling
21.11 REPETITIONER OGJULETRDITIONER
Udstilling
26.11 EU’S, KLIMAPROBLEMER
Foredrag
28.11 JULEEVANGELIET
Børneteater
28.11 4 PÅ STRIBE
Foyerkoncert

DECEMBER
05.12 JULETROLDERI
Børneteater
08.12 FYRAFTENSSANG
Fællessang

23.09 CORONA KLIP
Popup Udstilling

NOVEMBER

12.12 JACOB VENNDT’S SWING TRIO
Foyerkoncert

26.09 HEJ CLOWN
Børneteater

01.11 KRIGEN
Teaterkoncert

12.12 BIG BAND BATTLE
Koncert/Julebal

26.09 TRUEDE DYRARTER
Udstilling

07.11 NONFIGURATIV / ABSTRAKTION
Udstilling

12.12 ZANNE AFSKEDSRECEPTION
Galleriet

SE MERE WWW.FARUMKULTURHUS.DK ELLER FØLG OS PÅ FACEBOOK

