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Kultur er bedre end medicin…

”Kultur er bedre end medicin…”. Disse rundhåndede ord har jeg for 
snart mange år siden klippet ud af dagbladet Politiken og hængt op i en 
ramme i kulturhusadministrationen – synlig for alle medarbejdere og 
besøgende i administrationen. 

Og af og til peger vi på rammen, skubber lidt til hinanden og nikker 
indforstået…

Det er i virkeligheden svenskerne, som er overbevist om, at kunst kan 
helbrede. Og derfor iværksatte broderfolket dengang i 2009, hvor ud-
klippet stammer fra, en større videnskabelig undersøgelse, der skal vise, 
om det har noget på sig. Hvor langt broderfolket er med undersøgels-
erne ved jeg ikke – men jeg er overbevist om – allerede inden resultatet 
foreligger - at der er noget om snakken. Man kan bare lægge vejen om-
kring Farum Kulturhus og se det med egne øjne.

Det kan godt være at kunst og kultur ikke kan stå helt alene, men skal 
ses som et supplement til anden medicin – men der er ingen tvivl om, at 
kunst og kultur har en betydning for vores forståelse af en mening med 
tilværelsen og derfor kan skubbe på i den rigtige retning, hvis helbredet 
vakler.

Udgangspunktet for den svenske tese om kunstens helbredende 
virkning er da også, at hvis man synes, man har en mening med livet, 
vil man oftest opleve sig selv som sund, og derfor handler det om, at få 
sig sådan en mening, hvis man ikke har én. Og kunst giver mening med 
livet, har det vist sig.

Vores mission i Farum Kulturhus er selvfølgelig meget bredere end det.

Vi vil gerne skabe totale oplevelser og glæder for alle vores gæster ved 
at vise kunst på mange niveauer – både fra de superprofessionelle og de 
lidt mere almindelige dagligdags, som imidlertid tit opleves som mindst 
ligeså interessante og givende.

Herudover står vi stadig til rådighed som den grønne oase i hverda-
gen, hvor man kan dvæle over en stille kop kaffe i  Café Rucola, hvor 
man i stilhed kan nyde rummet, det grønne og kunsten - for derefter 
forsætte ud i hverdagen med fornyet energi – og måske føle sig tilført en 
lille smule af den medicin, der kan kurere følgerne af en enten lidt for 
stressende eller lidt for grå hverdag.

På hjerteligt gensyn

Zanne Jahn
Kulturhusleder

Kom forbi, ring eller skriv

Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

Kulturhus-administrationen:   Tlf. 72 35 45 80
Billetsalg:    Tlf. 72 16 52 48
Pedel-/Servicetelefon:  Tlf. 72 16 52 48

Kulturhusets administration:  farumkulturhus@furesoe.dk
Kulturhusets pedeller:  kulturhusservice@furesoe.dk

Hjemmeside:   www.farumkulturhus.dk
Facebook:  www.facebook.com/farumkulturhus

Åbningstider: 
Mandag-torsdag kl. 8 - 22. Fredag kl. 8 - 20. 
Lørdag kl. 8 - 16. Søndag lukket.

Vi forbeholder os ret til eventuell påtvungne ændringer i 
program og tider. Hold altid øje med lokalpressen – eller 
abonnér på e-Kulturservice.

Fotografer:     Zanne Jahn, Niclas Hechmann, m.fl.
Layout:  Niclas Hechmann
Tryk:  Laser Tryk A/S 
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e-KULTURSERVICE
Farum Kulturhus har en særlig service for sine mange gæster: e-Kulturservice 
– som før blev kaldt ”Gratis Kulturservice”. Via Farum Kulturhus hjemmeside 
(www.farumkulturhus.dk) kan man tilmelde sig ordningen – og så får man en lille 
reminder i god tid før et arrangement, både som e-mail og på mobilen.

HJEMMESIDE OG FACEBOOK
På Farum Kulturhus hjemmeside findes alle arrangementer og information om alt, 
der er værd at vide om huset. Vi har også en Facebook-side.
 
Hjemmesiden findes på www.farumkulturhus.dk mens Facebook-siden kan hentes 
på www.facebook.com/farumkulturhus. 

HANDICAP-KULTUR
Farum Kulturhus er for alle – fordi kunst og kultur er for alle. Det gælder også 
gæster, som ikke er helt så mobile som de fleste andre. Farum Kulturhus er forsyn-
et med tilgængelighedsmærket ”God Adgang” – især med henblik på kørestolsbru-
gere. Der er fine adgangsforhold overalt i husets stueetage.
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Udstillinger
13. august - 26. september
Azurmalerne
Fernisering i Fløjgalleriet kl. 13.00

20. august - 24. september
Furesø Kunstforening 
Fernisering i Galleriet kl. 12.15

20. august - 24. september
Stevnsmalerne
Fernisering i Ganggalleriet kl. 12.45

3. september - 13. oktober
Fuglebækgård og Flyvestation Værløse
Fotograf Mogens Elgaard
Fernisering i Foyeren kl. 12.15

1. oktober - 5. november
Cirrus Surrealisterne 50 års Jubilæum
Fernisering i Foyeren kl. 12.15

1. oktober - 19. november
Fotograf Ole Vöge “Made in the US”
Fernisering i Ganggalleriet kl. 12.45

1. oktober - 14. november
Azurmalerne “NaturligVis”
Karen Margrethe Rosenkilde, Jette Nørager og 
Charlotte Mikkelsen
Fernisering i Fløjgalleriet kl. 13.00

19. november - 23. december
Azurmalerne
Anette Pedersen, Annelise Berg, Bente Lund-Han-
sen, Karen Svane, Margit Foss og Hanne Wallin
Fernisering i Fløjgalleriet kl. 13.00

26. november - 7. januar
Blandet udstilling - fotos, tekstil og skulptur
Josephine Ernst, Signe Kejlbo og Susanne Kirså
Fernisering i Galleriet kl. 12.15

26. november - 14. januar
Landet med den fuldkomne skønhed
Fotoudstilling med billeder fra Indien fotograferet 
af 22 fotografer.
Fernisering i Ganggalleriet kl. 12.45

AZURMALERNES FRI SOMMERUDSTILLING
13. AUGUST TIL 26. SEPTEMBER – FLØJGALLERIET

Azurmalernes sommerudstilling viser eksempler på de værker, som det enkelte 
medlem har arbejdet med i løbet af året i selvvalgt materiale. 

Det er derfor årets mest varierede udstilling fra Azurmalerne, hvor intet bestemt 
tema styrer, men hvor kreativiteten blomstrer.

JETTE BOTCHINSKY, SUSAN LÜTH HEDEGAARD OG STINE RING HANSEN
20. AUGUST TIL 24. SEPTEMBER – GALLERIET 

Naturen, lyset og farverne er drivkraften i Jette Botchinskys og Susan Lüth Hede-
gårds malerier. Botchinsky henter inspiration til sine oliemalerier ude i verden, 
og hun laver skulpturer i papmache.

Susan Lüth Hedegaard er fascineret af middelalderens glasmalerier, og hun har i 
forbindelse med sin  uddannelse studeret lyset i maleriet gennem 800 år.

Stine Ring Hansen skaber smukke bronzeskulpturer i værkstedet i Rådvad. Om 
sit arbejde siger hun: ”Kunst er frihed til at fastholde nuet i følelse og tanke, 
forpligtende i sit budskab, ansvarlig i sin tilstedeværelse.”
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ET STYKKE LOKALT 
DANMARKSHISTORIE
FOTOGRAF MOGENS ELGAARD 
3. SEPTEMBER TIL 13. OKTOBER 
FOYEREN 

I et stramt, æstetisk billedsprog skildrer fo-
tografen Mogens Elgaard den nedrivnings-
dømte Fuglebækgård og omgivelserne på 
den nedlagte Flyvestation Værløse. 

Som kongers, bønders og militærets ejen-
dom har gården været en del af lokal- og 
danmarkshistoriske begivenheder gennem 
århundreder. Nu ligger den medtaget og 
forladt, mens den venter på bulldozerne.

Billederne indgår i et samarbejde med jour-
nalist Ole B. Kristensen om bogen “Forladt 
af konge, bonde og soldat” - en kulturhis-
torisk beskrivelse af Fuglebækgård og dens 
omgivelser.

STEVNS-MALERNE PÅ BESØG
20. AUGUST TIL 24. SEPTEMBER 
GANGGALLERIET

I 1986 fik  Ulla Thornberg eget atelier og fik 
mulighed for at arbejde med større opgaver 
og kan i dag ses på blandt andet Restaurant 
Mikkelgaard og Søllerød Kro, der har været 
blandt de større udfordringer. 

Yvonne Erbs er den anden af Stevnsmalerne 
og hun inspireres ofte af historisk set 
stærke temaer, som fx den nordiske mytolo-
gi og bibelske motiver, Bizets opera Carmen 
og kærligheden mellem mennesker.

Keramiker Anne Vejtorp har siden barn-
dommen udforsket og arbejdet med kera-
mik og arbejder ofte med  drivtømmer som 
inspiration for fx krukker.
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ART DIRECTOREN OG BILLEDKUNSTEN
1. OKTOBER TIL 19. NOVEMBER 
GANGGALLERIET

Ole Vöge er uddannet grafiker i Danmark 
og har arbejdet med kommunikation, 
markedsføring og reklame i flere lande - og 
de fleste år via Danmarks største reklame-
bureau.
 
Opgaverne har ofte været forbundet med 
stor rejseaktivitet, primært til Frankrig, 
Tyskland, Østrig og ikke mindst USA, som 
samtidig blev  familiens foretrukne fe-
riemål. 

Kontrasterne i USA har givet Ole Vöge in-
spiration til både tegning, grafik og  fotos. 
Og det er det han viser på sin udstilling i 
kulturhuset under titlen “Made in the US”.

50 ÅR MED SURREALISME  
CIRRUS SURREALISTERNE
1. OKTOBER TIL 5. NOVEMBER 
GALLERIET 

Kunstnergruppen Cirrus Surrealisterne 
blev til  i 1966 og fejrer dermed 50 års jubi-
læum i Farum Kulturhus. 

Hvert år udstiller gruppen på Charlotten-
borg og mange andre steder bl.a. i Sverige, 
Polen og USA. 

Gruppens kunstnere udstiller også sepa-
rat i andre sammenhænge. Efterhånden 
har dette betydet en nedtoning af Cirrus 
fælles udstillingsvirksomhed efter midten 
af 90’erne.

Fælles for kunstnere i gruppen er fascina-
tionen af det irrationelle i kunsten. En ek-
sistentiel forståelse for, at kunst ikke kun 
er noget ydre sanset, som gengives, men at 
kunst primært udspringer fra ens indre.
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AZURTØSERNE INDTAGER 
FLØJGALLERIET
19. NOVEMBER TIL 23. DECEMBER
FLØJGALLERIET 

Gruppen ”Azurtøserne”, som er en del af 
Azurmalerne, består af Anette Pedersen, 
Annelise Berg, Bente Lund-Hansen, Karen 
Svane, Margit Foss og Hanne Wallin – som 
alle arbejder med billedsprog. 

De seks har hver deres udtryk, der strækker 
sig fra figurativt til abstrakt og alt derimel-
lem. Nogle er inspireret af naturindtryk, an-
dre af den ”indre natur”.

Ideen med udstillingen er – foruden mang-
foldigheden - at vise gruppens dynamik og 
slægtskab på tværs af forskelligt billed-
sprog samt sætte fokus på ophængningen 
som led i den kunstneriske proces.   

KAREN MARGRETHE ROSENKILDE, 
JETTE NØRAGER OG 
CHARLOTTE MIKKELSEN
1. OKTOBER TIL 14. NOVEMBER 
FLØJGALLERIET 

Azurmalerne præsenterer her udstillingen 
“NaturligVis”, som er et samarbejde mellem 
Azurmalerne Karen Margrethe Rosenkilde 
og  Jette Nørager - og deres gæst  Charlotte 
Mikkelsen.

“NaturligVis” er en udstilling hvor Rosen-
kilde udfordrer med  akvarel de modsæt-
ningsfyldte tilstande i mennesket  
og Nørager  inspireres af  træ, klima og 
miljø og maler de tanker, det sætter i gang.

Gæsten Charlotte Mikkelsen sætter utradi-
tionelle skulptur-installationer op - lavet af 
kendte materialer på en ny måde. 

Formsproget er enkel  symbolisme med 
samspil mellem materialer og budskab. 
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LANDET MED DEN FULDKOMNE 
SKØNHED
26. NOVEMBER TIL 14. JANUAR 2017
GANGGALLERIET 

22 fotografer skildrer i gnistrende fotos In-
diens mangfoldighed, der har gjort et uud-
sletteligt indtryk på dem. De forsøger at 
afspejle nutidens Indien og vise alle sider af 
en omdiskuteret og spændende nation.

Der er sagt meget om Indien. Men i stedet 
for ord er fotograferne vendt hjem med bill-
eder. Tusindvis af billeder og ud af dem har 
de valgt nogle særlige, der viser Indiens fan-
tastiske sjæl.

Man er ikke i tvivl om, at samtlige fotografer 
har et stort ønske om, at vende tilbage til 
Indien, og at de håber, deres billeder vil for-
midle denne nations fascinerende kaos og 
dens fuldkomne skønhed.

TRE POETISKE UNIVERSER…
FOTOGRAF JOSEPHINE ERNST,
TEKSTTILKUNSTNER SIGNE KEJLBO  
OG SKULPTØR SUSANNE KIRSÅ.
26. NOVEMBER TIL 7. JANUAR 2017
GALLERIET

Furesø Kunstforening blænder her op for 
tre poetiske universer: Josephine Ernst med 
fotografier, Signe Kejlbo som tekstilkunst-
ner og Susanne Kirså med sine bronzer.

Ernst finder inspiration i mange forskellige 
lande og med sin lyssætning skaber hun et 
drømmeunivers. Kjelbo viser varme tek-
stilkunstfarver fra varmere himmelstrøg – 
nemlig Indien. 

Kirså er også uddannet bronzestøber og vis-
er sine spinkle og udtryksfulde skulpturer, 
som primært udforsker menneskekroppen. 
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DE SMUKKE SCENOGRAFIER I FOYEREN

Farum Kulturhus er et populært kunstudstillings-, teater- og 
musikcenter i Furesø. Men det er også stedet, hvor Furesøs 
borgere – og mange andre – mødes og får en fredfyldt stund og 
en god oplevelse.

Derfor er kulturhuset altid sat op med en eller anden form for 
smuk scenografi  i Foyeren – enten en scenografi , som matcher 
en aktuel udstilling, eller en helt selvstændig,  ofte årstidsbe-
stemt udsmykning.

Det er kulturhusets leder, Zanne Jahn, der er arkitekten bag 
disse scenografi er, der er højt  værdsat af husets gæster – ikke 
mindst de årstidsinspirerede oppyntninger omkring højtiderne.

CAFE RUCOLA - MIDT I KULTURHUSET

Der breder sig tit en herlig duft af friskbagt brød og nylavede 
tærter og andet godt fra den skønne Cafe Rucola midt i alt det 
grønne. 

Her fi nder man også scenen, der bruges til musikarrangement-
er på udvalgte lørdage i årets løb. 

I tilknytning til cafeen fi ndes Loungen, hvor man i fred og ro 
kan nyde sin frokost eller koble sig på det trådløse netværk.

Cafe Rucola ledes af Malene Jacobsen, som er en erfaren 
restauratør. Cafeen kan også arrangere større selskaber og der-
for kan man kontakte cafeen på 28 44 78 55 eller send en mail 
på cafeen@caferucola.dk om alt vedrørende udlejning, menu og 
priser.

Åbningstider: 
Mandag til fredag kl. 10-17 - Lørdag kl. 10-14 - Søndag lukket.

Hver lørdag kan der købes brunch i cafeen kl. 10-13
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Musik
Alle koncerter er i foyeren og begynder kl 11.30

13. august 
Lars Verdich m.fl. - Roots, rag and blues

20. august 
Monday Quartet - Swingende jazz

3. september 
Den Danske Obo Trio - Klassisk musik

17 september 
Swingbrothers - Swingende jazz

1. oktober 
Frim Fram Trio - Blød jazz

8. oktober 
Scrumpy - Traditionel irsk folkemusik

15. oktober 
Galaxens musical gruppe - Musicalsange

22. oktober 
Farum Gospel - Gospel-kor

29. oktober 
Anders Ahnfelt-Rønne - Noget om at blive grebet 
(OBS kl. 13.30)

3. november 
Spil dansk dag - Violinisten Kim Sjøgren 
(OBS kl. 15.00)

5. november
Okestar King Mustafa - Orientalsk musik

19. november 
Ladies Only - Korsang

26. november 
4-Notes - Jazzmusik

3. december 
Jens Lysdal solo - Troubadour

10. december
Familien Thomsen  - Tenor med kor

17. december 
Hugos Kapel - Jazzmusik

Hver lørdag kan der købes brunch i cafeen kl. 10-13

VERDICH VENDER TILBAGE
13. AUGUST
 
På utallige opfordringer træder sangeren, guitaristen og sangskriveren Lars Ver-
dich atter op på scenen i Farum Kulturhus – formentlig med et hold af dygtige 
musikervenner.

Med sit slagkraftige og overlegent rytmiske fingerspil har Lars Verdich i de senere 
år, løftet sig op til at være en af genrens absolut mest høre- og seværdige folk/
blues guitarister. 

Med præcision og indlevelse formår han at vride blues, folk og ragtime ud af sin 
akustiske guitar så selv publikum på bagerste række kan mærke, at de har været 
til koncert. 

MONDAY QUARTET 
20. AUGUST 

Monday Quartet sætter kulturhusets foyer i festlig stemning med et  par timers 
medrivende latin og swing musik og  masser af genkendelige melodier, lige fra 
20’ernes traditionelle jazz til 60’ernes mainstream.

Trombone og tenorsax veksler i rappe uforudsigelige skift, og det meste bliver le-
veret i egne ørevenlige arrangementer. Det swinger fra første tone med hornenes 
muntre melodiføring.
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SWING BROTHERS VENDER TILBAGE
17. SEPTEMBER 

De erfarne jazzbrødre har mottoet ”All you 
need is swing” så derfor består deres rep-
ertoire fortrinsvis af swingtemaer i raffine-
rede arrangementer med de tre blæsere i 
front bakket op af rytmegruppen.
 
Der er efter sigende lagt op til, at man kan 
tage sig en swing-om, hvis der ellers er 
plads i foyeren – men der er også tale om 
rigtig god lytte-musik, når Swing Brothers 
inviterer indenfor.
 
Holdet er Erik Hansen, trompet/basun/
sang, Kurt Højbjerg , tenorsax/sang, Preben 
Rahtgen, barytonsax,  Søren Anker,  guitar/
sang, Bengt Albjerg, bas,  Torben Mikkelsen, 
piano og Kristoffer Myrhøj , trommer.

DEN DANSKE OBO TRIO
3. SEPTEMBER  

Denne lørdag formiddag i Kulturhuset kan 
du opleve ingen ringere end ”Den Danske 
Obotrio” bestående af Anne Due Løvholm, 
Maria Uhrenfeldt og Jes Gram. Trioen har 
spillet sammen i over 25 år.

Programmet består af  værker for tre oboer 
og  to oboer og engelsk horn, og musikken 
er  G. Pownings variationer over ”Waltzing 
Matilda”, Quinto Maganinis “The Trouba-
dors” og Aitkens ”Cake Dance Suite”. 

Det sidste værk er valgt i samråd med Café 
Rucola som på denne dag serverer de samme 
kager som satserne i værket beskriver.
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SCRUMPY – EN STÆRK DRIK FRA 
ENGLAND
8. OKTOBER 

Scrumpy er navnet på en skarp sydengelsk 
cider. Men også navnet på et band, der 
spiller traditionel irsk og skotsk musik – 
reels, jigs, hornpipes, smukke airs og fede 
(uforståelige) sange.

Bandet slog oprindeligt sine folder i 70’erne 
og i 80’erne i det nu hedengangne Vognhju-
let på Nørrebro. Det blev også til optræden 
i TV og radio, på Roskilde Festivalen og fes-
tivaler i Sverige.

Bandet er: Allan Aasbjerg, guitar/sang, 
Steen Aasbjerg, fløjter, Kim Christiansen, 
bodhràn/skeer, Jørgen Hanskov, violin, Lars 
Kofoed, harmonika, Torben Kure, guitar/
sang Henrik Müller, banjo.

FRIM FRAM I FARUM
1.OKTOBER 

Frim Fram er en jazz-trio opkaldt efter en 
berømt sang af Nat King Cole – Frim Fram 
Sauce… og det bliver indenfor den genre,  
der bliver spillet triojazz i kulturhuset 
denne første lørdag i oktober.

Frim Fram består af Søren Anker Nielsen, 
der har en musikalsk fortid hos bl.a.  John 
Mogensen og James Price. 

Evan Højby Petersen spiller med Katja og 
Katjazzerne og før da med Jesper Thilo og 
Lone Kellermann.  

Tredje og yngste mand er Morten Pedersen. 
Han er uddannet på Rytmekons i Esbjerg og 
spiller også med Katja og Katjazzerne. 
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FARUM GOSPELKOR
22. OKTOBER

Farum Gospel  er et stort kor, som blev dannet  i foråret 
2009, og som er for alle, der gerne vil synge gospelmusik. 
Det fælles værdigrundlag er glæden ved at synge og samti-
dig formidle tro, håb og kærlighed.

Der er på nuværende tidspunkt ca. 60 aktive medlemmer i 
alle aldre, og koret er velorganiseret med en aktiv 
bestyrelse og en dirigent kendt fra X-factor, nemlig Linda 
Andrews, som er passioneret gospel-fan.

Sammen med pianisten Anders Mortensen har hun løftet 
korets ambitioner, så man nu arbejder langt mere intenst 
med musikken samtidig med at man har det sjovt.  

Der er lagt op til en herlig koncert.
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KIM SJØGREN SPILLER DANSK
3. NOVEMBER 

Wandy Tworek, Svend Asmussen, Kim 
Sjøgren - de kloge har altid været i tvivl, om 
det først og fremmest var skøn musik eller 
bare entertainment. 

En legendarisk James Bond-skuespiller 
Roger Moore ramte nok plet, da han for 
mange år siden hørte Kim spille koncert 
på Valdemar Slot på Tåsinge: “Never in my 
whole life, young man, have I heard such a 
beatiful tone” ... 

Men nu kan man jo selv se – og lytte. Kim 
Sjøgren – som også er tidligere koncert-
mester i Det Kgl. Kapel – spiller i Farum 
Kulturhus på Spil Dansk Dagen.

NOGET OM AT BLIVE GREBET…
29. OKTOBER - ENTRE: 50,-

Anders Ahnfelt-Rønne, skuespiller, pianist 
og velkendt leder af Egnsteatret Under-
grunden lægger i bedste stil op til en lille 
intim teaterkoncert i Loungen ved Cafe Ru-
cola.

Der bliver både lidt jazz, viser, digte, små 
historier fra det virkelige liv og et par virtu-
ose og følsomme numre af Chopin.
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ORKESTAR KING MUSTAFA
5. NOVEMBER

Orkestar King Mustafa er et nyt projekt, der 
byder på masser af Orientens forunderlige 
musik, og det bringer musikken i en “klas-
sisk tyrkisk” retning med smukke instru-
mental- og sangnumre. 

Musikken bliver spillet på traditionelle in-
strumenter fra Tyrkiet som kanun (tyrkisk 
harpe), oud (luttens arabiske fætter) og 
forskellige orientalske trommer. 

Orkestar King Mustafa er i sin grundudgave 
en duo og den består af Simon Asger Niel-
sen på kanun og Joachim Robert Hvid Ber-
rin på bas vokal/percussion.

LADIES ONLY – ET HERLIGT KOR
19. NOVEMBER

De ved ikke altid på forhånd, hvor mange de 
bliver – men i omegnen af 35 piger/kvinder, 
som synger rytmisk musik, pop/rock, let 
swing og lidt danske sange - skal det nok 
blive til denne lørdag i november.

Og dermed har vi også profilen af et lidt an-
derledes og relativt stort kor, som kalder sig 
”Ladies Only” under ledelse kordirigenten 
Anne Aagaard og med musikalsk støtte fra 
pianist Lasse Hansen.

Korsangen bliver en slags optakt til 
udstillingen i Fløjgalleriet med Azur-
malerne.

$
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JENS LYSDAL – 
DANSK NAVN I VERDENSKLASSE 
3. DECEMBER 

Jens Lysdal er guitarist, sanger, multiin-
strumentalist og komponist – og så er han 
født i Sverige af danske forældre og har 
boet et år i New Orleans. Lysdal er med 
sin musikalske fortid og nutid noget af et 
verdensnavn.

Han optræder alene med sin guitar - og altid 
med smukke, poetiske sange. Han kaldes af 
mange af indlysende grunde for den danske 
Leonard Cohen, og så er han kendt for sine 
fine skift med sangstemme og guitarspillet.

Alle, der kender Jens Lysdals sange, kan 
glæde sig til at høre både klassikere og nye 
sange – og så skal man ikke glemme hans 
fortid som ”sideman” for verdensnavne 
som Sergio Mendes, Donna Summer og 
Pointers Sisters.

4-NOTES - SWING OG JAZZET HYGGE
19. NOVEMBER

4-Notes har igen fornyet repertoiret med en 
masse kendte sange så publikum i mange 
aldre vil nikke genkendende til de fleste og 
oftest er de fra de glade ungdomsdage.  

Det hele udføres på basis af solid swingen-
de jazz- og latininspirerede rytmer, og de 
glemmer ikke de mange franske, svenske og 
danske evergreens, som får et twist af swing 
og en drejning, der skaber  fornyelse.

4-Notes består af Preben Rahtgen på saxo-
fon, Thorben Sylvest Mikkelsen på piano, Ib 
Lund på bas og Peter Wrangel på trommer, 
alle med en livslang musikerfaring.
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TENOR MED KOR - FAMILIEN  THOMSEN 
10. DECEMBER

Familien Thomsen består af Clara, Lau-
ritz og Hjørdis. Clara er sopran og en af 
de få sangere, der er gået videre til Det kgl. 
Teaters Operaakademi efter eksamen fra 
Det kgl. Danske Musikkonservatorium.  

Lauritz, baryton, går ligeledes på musik-
konservatoriet og er ofte solist ved koncert-
er.  Hjørdis, sopran, er især kendt fra DR’s 
Vokalensemble og har også lavet mange 
solistopgaver.

Tenor Lars Pedersen er fra Musikkonser-
vatoriet og  nu ansat i DR Vokalensemblet. 
Ørsenfarno-koret kommer fra  Ørslev/
Sneslev/Farendløse/Nordrup Kirker. Jes 
Gram akkompagnerer og arrangør er 
Furesø Musikskole.

JULEJAZZ I FOYEREN 
HUGO’S JAZZ KAPEL
17. DECEMBER

Tæt ind under jul - kun syv dage før den 
store aften - er der jazzmusik i Foyeren i 
kulturhuset. Det er Hugo’s Jazz Kapel, der 
lægger vejen forbi, og de tager venner med 
til dette  herlige musikalske samvær.

Rygtet vil sågar vide, at der allerede nu – et 
sted i Furesø, hvor alle bandets medlemmer 
og gæstemusikere er hjemmehørende - er 
indøvet enkelte julesange skåret til i tradi-
tionelt jazz-snit.

Hugo’s Jazz Kapel består af Hugo Scheel, 
trommer, dr. Hansen, som de fleste kender 
som en veloplagt akkompagnatør til Fan-
dango (revyen)  på  trompet og Leif Jensen, 
som medvirker på bas.
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Børneteater
10. september
”Alfons Åberg”
Teatersalen kl. 11.00

8. oktober
”På Tippen af næsen” 
Teatersalen kl. 11.00

19. november
”En solskinsdag i Paradis”
Teatersalen kl. 11.00

3. december
”Nissemor og Kanelia”
Teatersalen kl. 11.00 og kl. 13.00

 

Alle forestillinger er egnet til børn fra tre år og 
opefter samt hele familien.

Forestillingerne varer mellem 30 og 45 minutter.

Entre: kr. 50,- pr. billet.

ALFONS ÅBERGS HUMØR…
10. SEPTEMBER

Comedievognen har dramatiseret en af Gunilla Bergstrøms dejlige bøger om den 
lille fyr Alfons Åberg, som alle børn mellem tre og otte år kan møde i Farum  Kul-
turhus i september. 

Alfons er glad for det meste, men han kan også være tænksom, misfornøjet, 
drillesyg, bange, sikker og utålmodig, lykkelig, ivrig, træt og nysgerrig. Der skal et 
stort hoved til at rumme alt det - og dét har han. 

PÅ TIPPEN AF NÆSEN
8. OKTOBER

Felix elsker at rime. Han rimer om mus og elefanter, sko og slips og vanter, om 
vilde dyr og milde dyr og om alt det, han ser. Men ind imellem bliver rimene lidt 
for virkelige…

 En musikalsk fortælling om drømme, om nuet og om at mødes og at tilgive hinan-
den - med masser af rim og remser af Rune T. Kidde.
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NISSEMOR OG KANELIA I JULENØD
3. DECEMBER 

Nissemor og Kanelia er igen i år kommet på besøg for at sige 
glædelig jul og synge, da julemanden ringer til Nissemors tele-
fon og fortæller, at alle nisserne på legetøjsværkstedet er gået i 
stå - som ved et trylleslag. 

Det er den drilagtige julenøds-fortryllelse, der har forhekset 
alle nisserne. Julen må aflyses. Der bliver ingen julegaver i år, 
og julemanden låser sig inde i knirkerummet af bare ked-af-det-
hed.

Så må Nissemor og Kanelia i aktion. Nissemor ved, at der findes 
en kur mod julenøden, - men hun kan ikke rigtig huske den, så 
der er brug for hjælp! En sjov juleforestilling  med skøre på-
fund, sange og  hygge.

EN SOLSKINSDAG I PARADIS
19. NOVEMBER 

Der er dejligt i Paradis og de, som ikke bor der i forvejen, vil 
gerne derind. Det siger sig selv. Men er der plads til alle? Det 
får man at se i denne sjove, barnlige, eventyrlige og musikalske 
forestilling.

Er der plads både til ham den hemmelighedsfulde herre, der sk-
juler en hale i sine bukser og horn under hatten? Eller til Eva, 
som har en dukke, der kan tale, men ikke noget sted at bo? Og 
til hendes mor? 

Eller hvad med ham den flinke fyr, der var der fra begyndelsen? 
Historien handler ikke meget om det himmelske, men til 
gengæld om virkeligheden - lige nu! 



20

Foredrag & Festival
10. september
Festival kl. 10.00- 14.00
Farverige Furesø

13. september
Foredrag kl. 19.00-21.00
Fhv. miljøkommissær i EU Connie Hedegaard

24. september
Festival kl. 10.00-14.00
Forenings og Friviligfestival

5. november  
Show med Anne Marie Helger og Peter Larsen  
Teatersalen kl. 19.00 ( SE BAGSIDEN )

12. november
Julemarked kl. 10.00- 15.00
Det årlige traditionsrige julemarked i kulturhuset

FARVERIGE FURESØ
10. SEPTEMBER

Siden 2009 har Integrationsrådet sat alle sejl til på denne årlige festdag, der fejrer 
kommunens mangfoldighed, og hvor kommunens borgere mødes på tværs af alle 
kulturer.

Her kan man opleve musik, skikke og gastronomiske udfoldelser og Farverige 
Furesø giver smagsprøver på det meste – også musikken: I år optræder den 
oud-spillende (lut-lignende instrument)  Bilal Irshed Trio.

Man kan høre både  moderne musik og nye arrangementer af traditionel mel-
lemøstlig musik og se dansetruppen Crihalma fra balkanområdet.  

Integrationsprisen uddeles i forbindelse med Farverige Furesø. 
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FOREDRAGSAFTEN MED 
CONNIE HEDEGAARD
13. SEPTEMBER 

Hun er kendt som en stærk kvinde med 
stærke holdninger – og ikke mindst som 
Danmarks miljøkommissær gennem otte 
år i EU. Navnet er Connie Hedegaard og 
mødestedet er Farum Kulturhus – i Teater-
salen.

Connie Hedegaard vil tale om miljøet – og 
der er nok at tage fat på. Hvor skal vi hen 
og er vi så truede af de miljømæssige foran-
dringer, som man siger? Ja, mener Hede-
gaard.

Hendes viden og holdninger har præget 
hendes gamle parti, De Konservative, i et 
omfang, så de i dag er placeret centralt i blå 
blok som miljøets og klimaets vogter.

FORENINGS- 
OG FRIVILLIGFESTIVAL 
24. SEPTEMBER

Forenings- og frivilligfestivalen er en fest-
dag, hvor borgerne kan møde rigtig mange 
af Furesøs forskellige foreninger og aktive 
frivillige og høre noget om, hvad de forskel-
lige foreninger beskæftiger sig med.

Man kan også møde personerne bag både 
frivillighedsprojekter og foreningen - fx 
hvis man selv skulle få lyst til frivilligt ar-
bejde, og så bliver der en del optræden og 
underholdning for både børn og voksne.

Forenings- og Frivilligfestivalen er også 
stedet, hvor man kan møde de andre 
foreninger/frivillige i Furesø og tale med 
dem og i øvrigt se, hvad de beskæftiger sig 
med.
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HALLØJ PÅ FALDEREBET MED 
ANNE MARIE HELGER & PETER LARSEN 
5. NOVEMBER
ENTRE: KR. 220, - 
ENTRE + MENU I CAFE RUCOLA: KR. 330,-

Garanti for latter og tankevækkelsesteater 
med knaster. Ikke siden sidste årtusinde 
har man haft chancen for at se disse to ko-
ryfæ-hoveder live som samlesæt på en stor 
scene: Anne Marie Helger og Peter Larsen.

Den frygtløse duo skyr ingen midler – de 
ruller det seje skyts ud og leverer frække, 
frontale verbalangreb i et spektakulært 
rolle- og forklædningsfyrværkeri.

Mød fru skibsreder Plask Plaskenskjold, 
kultursociolog Jørgen Andersen, normal-
danskeren Connie Knudsen og ridesko-
ledomptrice Erna Iversen samt spritnye 
landvindinger fra det discountdramatiske 
overflødighedslager.

JULEMARKED – 
EN KLASSIKER I KULTURHUSET
12. NOVEMBER

Omtrent midt i november indbyder Farum 
Kulturhus til årets hyggeligste begivenhed: 
Julemarkedet. 
Den store foyer og gallerierne fyldes med 
julestemning, knas, godter og musik og bun-
ker af gaveidéer.

Traditionen tro har kulturhusets ju-
lemarked en hel del kunsthåndværk af høj 
kvalitet at byde på. Tag hele familien med 
og træd ind i en verden af nisser, engle, jule-
dekorationer, glas, filt, træ, læder.

Rigtig mange inspireres til årets julega-
veindkøb på dette julemarked – og så kan 
man nyde forfriskninger i caféen, synge 
med på alle de kendte julesange og komme i 
julestemning til duften af brændte mandler.



23

VERDENSKENDT SKULPTURPARK 

Furesø Kommune kom på det kunstneriske verdenskort, da man skabte 
”Farum Internationale Skulpturpark”. Otte verdenskendte skulptører 
skabte over 30 dage hver en skulptur.
 
Parkens fantastiske granitskulpturer blev til under et symposium i 
parken – og værkerne står således den dag i dag præcis på de steder, de 
blev skabt af de otte kunstnere.

Farum skulpturpark nyder blandt andet en fin omtale i den verdens-
berømte “Michelin-Guide”

Værket er af den store japanske skulptør: 
Tetsou Harada 

Parken findes ved Farum Hovedgade 43.
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STIEN KULTUR -& AKTIVITETSCENTER

I erkendelse af det åbenbare behov for mere plads til kulturen i 
Furesø vedtog byrådet i maj 2014 at indrette den østlige del af den 
nedlagte Bybækskolen til foreningsbaserede aktiviteter. 

Den 4. oktober samme år åbnede Stien i nyistandsatte lokaler for 
kommunens mange foreninger og interesseorganisationer. 

De ca. 3.500 m2 rummer tre mødelokaler, et projektrum, to bev-
ægelseslokaler, et auditorium, Træ & Metal Lauget samt et stort 
fællesareal og endelig er huset hjemsted for kommunens månedlige 
byrådsmøde

FURESØ BIBLIOTEK & BORGERSERVICE

Farum Bibliotek har hjemme i Farum Kulturhus – som et naturligt led 
i kulturudbuddet i Furesø Kommune.

Bibliotekets åbningstider:
Mandag kl. 10-19  tirsdag kl. 10-18  fredag kl. 10-16   lørdag kl. 10-14

Borgerservice’ åbningstider:
Mandag kl. 14-18  onsdag kl. 10-14

IMMIGRANTMUSEET

Immigrantmuseet i Farum Kulturhus er Danmarks eneste af sin slags. 
Den faste udstilling viser indvandringens historie gennem tiderne.

Åbningstider:
Tirsdag – lørdag 10-16

www.immigrantmuseet.dk

BILLEN – HVOR BANDS’ENE ØVER

Billen er et musiksted/øvelokale-tilbud for Furesø kommunes mange 
bands. Lokalet er fuldt udstyret med PA anlæg trommer, forstærkere, 
lys m.m.

Der er pt. 25 bands, der øver - herunder to bigbands, pigtrådsforenin-
gen ”Rock & Old”, ”Jazzfritteren”derudover en lang række am-
atørorkestre, så der er lidt ventetid.

Hvis du interesseret kan du kontakte Farum Kulturhus: farumkul-
turhus@furesoe.dk

BILLEDSKOLEN

Billedskolen i Farum Kulturhus er et kreativt kraftcenter – og her 
skabes der ud af talentmassen kunstnere, som fra tid til anden vender 
tilbage til kulturhuset som udstillere.

Billedskolen tilbyder undervisning til børn og unge mellem otte og 
16 år i tegning, akvarel, maleri, grafik, skulptur, design og arkitektur.

Man kan tilmelde sig på www.billedskolenifarum.dk
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FYRAFTENSSANG

Den anden tirsdag i måneden er der Fyraftenssang i Kulturhuset. 
Sæsonen indledes hvert år i september og fortsætter henover nytår. 

Fællessangen foregår i kulturhusets foyer ved Café Rucola, der 
sælger kaffe og kage. Fællessangen akkompagneres på husets flygel 
af en pianist.

MUSIKSKOLEN: EN AF LANDETS STØRSTE...

Furesø Musikskole er en af landets største musikskoler, og det giv-
er nogle muligheder for at skabe et inspirerende musikmiljø med et 
stort udbud af undervisningstilbud.

Musikskolen underviser i stort set alle instrumenter, sang, rytmik, 
sammenspil, kor og indspilning og regelmæssigt giver eleverne 
prøver på deres kunnen ved mindre koncerter i Kulturhuset.

Alle, der har lyst til at lære et instrument, kan i første omgang besøge 
Musikskolens hjemmeside: www.musikskolen.furesoe.dk

TURISTBROCHURER

I Farum Kulturhus’ foyer findes et hyldearrangement lige ved Kul-
turbutikken. 

Her kan man finde mange forskellige turistbrochurer fra andre steder 
i landet. 

Her findes også foldere og flyers om mange af de arrangementer, der 
foregår rundt omkring i Furesø Kommune. Gå på opdagelse på hyl-
derne og bliv inspireret.

UDLEJNING

Booking af Teatersalen:
Ved arrangementer i Teatersalen er der en standardopstilling for bor-
de og stole (sildebensformation). Ønskes en anden opstilling sendes 
en mail til kulturhusservice@furesoe.dk med oplysning om antal pub-
likummer. 

Det koster typisk to mandetimer á kr. 360,- for en opstilling og efter-
følgende oprydning.

Lej et andet rum:
Farum Kulturhus og Stien er for alle, der har et kulturbudskab – og 
måske i den forbindelse har brug for et lokale. Der er mange at vælge 
imellem – bl.a. husets Foyer som det største. 

GRAFEN

Grafen er Farum Kulturhus biograf, hvor der vises mange spændende 
film i mange genrer.

Et af grafens specialer er operaforestillinger på film, men der vises 
også premierefilm, børnefilm og der arrangeres særforestillinger.
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KULTURBUTIKKEN

Kulturbutikken er gæsternes første møde med Farum Kulturhus. 

Butikken er åben i samme tidsrum som kulturhuset i øvrigt, og her 
kan man købe billetter til husets mange forestillinger. Man kan også 
bestille på tlf. 72 16 52 48 eller på mail: kulturhusservice@furesoe.dk

SAMARBEJDSPARTNERE
Arkiver og Museer, Azurmalerne, Bibliotek og Borgerservice, Billedskolen, Cafe Rucola, Egnsteatret 

Undergrunden, Farum Gymnastikforening, Farum Skytteforening, Film Art Skolen, 
Foreninger (keramik og glas), Frivilligcenter, Furesø Kommune, Furesø Kunstforeningen, Galaksen, 

Grafen, Immigrantmuseet, Klima & Miljø, Kulturelt Samråd, Natteravnene, Marie Kruses Skole, 
Modeljernbaneklubben, Musikskolen, Oplysningsforbundene, Ældresagen.



27

EFTERÅRET 2016 I FARUM KULTURHUS

AUGUST 2016
13. aug  - Roots, rag og blues med Lars Verdich – Foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
13. aug  - 26. sep -Kunstudstilling med Azurmalerne – Fløjgalleriet – kl. 13.00 ( Arrangør: Azurmalerne )
20. aug  - Swingjazz - Monday Quartet - Foyeren - kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
20. aug  - 24. sep -Kunstudstilling - Furesø Kunstforening – Galleriet – kl. 12.15 ( Arrangør: Furesø Kunstforening )
20. aug  - 24. sep - Kunstudstilling med Stevnsmalerne – Ganggalleriet – kl. 12.45  ( Arrangør: Farum Kulturhus )

SEPTEMBER 2016
3. sep  - 13. okt -Fotoudstilling – ”Fuglebækgård”  -  Mogens Elgaard – Foyeren – kl. 12.15  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
3. sep  - Musik – Den Danske Obo trio – Foyeren – kl. 11:30 Fri entré  ( Arrangør: Farum Kulturhus/Furesø Musikskole )
10. sep - Farverige Furesø – International festival – Farum Kulturhus - kl. 10-14 ( Arrangør: Furesø Integrationsråd )
10. sep - Børneteater - ”Alfons Åberg”, Teatersalen - kl. 11.00  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
13. sep - Fyraftenssang – Foyeren kl. 17.00-18.00 ( Arrangør: Ældresagen )
13. sep - Foredrag – tidl. miljøkommissær i EU Connie Hedegaard – Teatersalen – kl. 19-21 ( Arrangør: “Netop” )
17. sep - Jazz – Swingbrothers - Foyeren – kl. 11.30 Fri entré  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
24. sep - Foreningsfestival – Farum Kulturhus – kl. 10-15 ( Arrangør: Kulturelt Samråd )

OKTOBER 2016
1. okt  - Jazz - Frim Fram Trio – Foyeren – kl. 11.30  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
1. okt  - 5. nov - Cirrus Surrealisterne - 50 års jubilæumsudstilling  – Galleriet - kl. 12.15  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
1. okt   - 19. nov  - Fotoudstilling  Ole Vöge,  ”Made in the US” – GangGalleriet - kl. 12.45  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
1. okt  - 14. nov  - Kunst ”NaturligVis ” - Karen Margrethe Rosenkilde m.fl. - Fløjgalleriet  - kl. 13.00  ( Arrangør: Azurmalerne )
8. okt   - Børneteater - ”På Tippen af næsen” - Teatersalen - kl. 11.00  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
8. okt  - Traditionel irsk folkemusik - bandet Scrumpy – Foyeren - kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
11. okt  - Fyraftenssang – Foyeren kl. 17.00-18.00 ( Arrangør: Ældresagen )
15. okt  - Musical-sange – Galaksens Musical Gruppe – Foyeren – kl. 11.30  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
22. okt  - Gospel kor – Farum Gospel – Foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
29. okt  - Musik – Noget om at blive grebet/Anders Ahnfelt-Rønne – Loungen kl. 13.30 ( Arrangør: Egnsteateret Undergrunden )

NOVEMBER 2016
3. nov  - Musik-arrangementer - Spil dansk dag – violinisten Kim Sjøgren – Foyeren – Kl. 15.00 ( Arrangør: Spil dansk dag )
5. nov  - Orientalsk musik - Orkestar King Mustafa – Foyeren - kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
5. nov  - Show med Anne Marie Helger og Peter Larsen – kl. 19.00 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
8. nov  - Fyraftenssang – Foyeren kl. 17.00-18.00 ( Arrangør: Ældresagen )
12. nov  - Julemarked kl. 10-15  ( Arrangør: Farum Kulturhus )
19. nov  - Børneteater - ”En solskinsdag i Paradis” – Teatersalen – kl. 11.00 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
19. nov   - Korsang – Ladies Only – Foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
19. nov   - 23. dec - Kunstudstilling med Azurmalerne Anette Pedersen, m.fl. – kl. 13.00  ( Arrangør: Azurmalerne )
26. nov   - 7.  jan - Udstillinger – Fotos, tekstil og skulptur – Galleriet – kl. 12.15 ( Arrangør: Furesø Kunstforening )
26. nov  - Jazz – 4-Notes – Foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
26. nov - 14. jan - Fotoudstilling - Billeder fra Indien - 22 fotografer – Ganggalleriet – kl. 12.45 ( Arrangør: Farum Kulturhus )

DECEMBER 2016
3. dec   - Børneteater - ”Nissemor og Kanelia” - Teatersalen - kl. 11.00 & 13.00 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
3. dec  - Musik med Jens Lysdal, solo – foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
10. dec  - Musik med Familien Thomsen, en fed tenor og et kor – Foyeren – kl. 11.30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )
13. dec.  - Fyraftenssang – Foyeren kl. 17.00-18.00 ( Arrangør: Ældresagen )
17. dec  - Jazz – Hugo’s Jazz-Kapel  – Foyeren – kl. 11:30 ( Arrangør: Farum Kulturhus )



HALLØJ PÅ FALDEREBET MED 
ANNE MARIE HELGER & PETER LARSEN

5. NOVEMBER 2016 kl. 19.00

ENTRE: KR. 220, - 
ENTRE + MENU I CAFE RUCOLA: KR. 330,-

 Billetsalg: Kulturbutikken i Farum Kulturhus


