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Kulturen giver vi videre til vores børn

Hvorfor er det lige, at kultur er så vigtig for os mennesker? 

Jo, det er den, fordi vi gennem den giver os selv videre til kommende genera-
tioner, som har brug for at kende fortiden for at kunne tackle deres egen nutid og 
derfra planlægge fremtiden…

Måske lyder det lidt indviklet?  Men det handler i al sin enkelthed om, at kultur er 
det mest insisterende og beskrivende, vi har til fortællingen om os selv.

Kulturen er i høj grad med til at definere os som danskere som nation og som en 
del af det globale fællesskab. Og uden den definition er der ingen, der ved, hvem 
vi er. Ikke engang os selv.

Derfor er det heller ikke helt ligegyldigt, hvad vi tilbyder vores samtids unge af 
kultur – eller om vi helt holder op med at tilbyde noget. Resultatet kan være, at 
fremtidens danskere vil mangle vigtige brikker til det store puslespil, der hedder 
fortiden, hvis rolle altså er så vigtig for at kunne planlægge fremtiden. 

Når vi taler om billedkunst, går jeg tit efter at vise noget, der kan opleves som 
smukt eller overraskende at skue – men altså også efter noget, der rykker i os 
eller viderebringer en lille fortælling om samtiden. Det er selvfølgelig relativt – 
men de fleste mennesker oplever som regel tydeligt, når et værk taler til et eller 
andet i dem. 

Vi ved fra psykologien, at vi mennesker også er under stadigt pres fra masser 
af vildtfarende synsindtryk, der lejrer sig i vores underbevidsthed – og det er 
virkelig blandede synsindtryk fra alle skuffer, der er tale om. Ofte efterlader det 
samlede indtryk kun ringe respekt for det æstetiske. Og det er den skævhed, vi 
skal modvirke med god kunst.

Når vi så er færdige med synsindtrykkene, tager vi fat på lydkulisserne. Der bliver 
sat lyd til alt i vore dage! Men vi tillader os at holde fast i musik, som andet end 
noget man udfylder tidens ubehagelige stilhed med. Så ligesom med synsindtryk-
kene er det vigtigt også at formidle givende lydindtryk. Derfor gør vi meget ud 
af at udvælge musik til vores kulturhus, der får vores gæster til at gå hjem med 
følelsen af en dejlig oplevelse. 

De mindste borgere – alle de dejlige børn - tager vi os af med skønne, lærerige 
børneteaterforestillinger – også for at give dem mulighed for at forholde sig til 
den kultur, de – som omtalt i indledningen – får stærkt brug for allerede om få år.

Velkommen til foråret 2017 og et hus i bevægelse.

Zanne Jahn
Kulturhusleder
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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 på e-mail.

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
14. jan - 11. mar
H-Arts i Galleriet – Skulptur, collage & maleri 

14. jan - 7. mar
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Maleri og patchwork 

21. jan - 4. mar 
Furesø Kunstforening i Ganggalleriet – Tekstil og 
keramik m.m. 

 4. mar -  1. apr
Jens Chr. Lerche Skóggangr i Foyeren – Fotografi er 

11. mar - 6. maj
Patrick Seqc & Vicki Kolby i Ganggalleriet – 
Maleri, musik og keramik

11. mar - 2. maj
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Grafi k m.m. 

18. mar - 29. apr
Furesø Kunstforening i Galleriet – Maleri, akvarel 
og keramik

 6. maj  - 26. jun
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Maleri & Kera-
mik  

13. maj  - 10. jun
Morten Hermansen i Foyeren – Fotografi  

13. maj - 17. jun
Ulla Halse og Bene Riemer i Ganggalleriet – Maleri 
og skulptur 

20. maj - 5 aug
Veronica Hodges i Galleriet – Papirkunst 

24. jun - 5. aug
Linda Falkesgaard og Stig Pedersen - Ganggalleriet 
– Malerier og keramik

 1. jul - 8. aug
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Sommerudstilling 

Fri entré til alle udstillinger

KUNSTGRUPPEN H-ARTS
14. JANUAR - 11. MARTS – GALLERIET
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

De har været her før – og nu vender de tilbage. Kunstgruppen h-arts udstiller i kul-
turhuset deres spændende værker indenfor maleri, skulptur og collager.

Jens Peter Møller, Vibeke Falk, 
Hannah Koppel, Annette Ravn, 
Bent Madsen og Robert Røssell 
fylder Kulturhusets Galleri med 
keramik, skulpturer og malerier.

Værkerne er skabt af ler, bronze, sten, jern-net, collager og akryl på lærred.

Gruppen kan i 2018 fejre sit 10-års jubilæum som kunstgruppe.

Fernisering d. 14. januar kl. 12.15.
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FEM FRA KUNSTFORENINGEN
21. JANUAR - 4. MARTS
GANGGALLERIET - PIA STEEN, BIRTE 
VILLAUMA WIBERG, ADAM A. BENGTSSON, 
PERNILLE LUNAU OG 
HANNAH KOPPEL 
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING

Pia Steen er tekstilkunstner. Birthe Villauma 
Wiberg er tegner, og Adam Bengtsson har al-
tid en fortælling. Pernille Lunau arbejder i alle 
mulige materialer, og Hannah Koppel laver 
keramik.

Tilsammen præsenterer de en spændende ud-
stilling i Furesø Kunstforenings regi.

Fernisering 21. januar kl. 12.15

TO MALERE OG EN GÆST 
MED PATCHWORK
14. JANUAR -  7. MARTS  
FLØJGALLERIET - INGER BODENHOFF, 
HANNE PAAKJÆR OG SOM GÆST, 
ANN-MARI ROLOFF
ARRANGØR: AZURMALERNE

De to Azurmalere Inger Bodenhoff  og Hanne 
Paakjær har taget en gæst med denne gang 
nemlig Ann-Mari Roloff , som laver patchwork. 

Inger Bodenhoff  maler i dag fortrinsvis med 
akryl, og det er især naturen, der giver inspi-
ration. Men også portrætter er en velkommen 
udfordring.  Hanne Paakjær maler også- og 
fastholder indtryk og oplevelser i maleriet.

Gæsten, Ann-Mari Roloff , er også et spæn-
dende bekendtskab, og hun arbejder i patch-
work. 

Fernisering 14. januar kl. 13.00
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FRANSKE PROVOKATIONER, 
STRAM GEOMETRI OG FRODIGE 
FORMER
11. MARTS – 6. MAJ – GANGGALLERIET  
PATRICK SECQ OG VICKI KOLBY 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Patrick Secq er fransk musiker og billedkunst-
ner bosat i Danmark og kendt for sine til tider 
provokerende billeder. Patrick har rødder i 
tegneserieverdenen og ynder til tider at blande 
musik og billeder. 

Secqs emner er politiske - magtanvendelser 
samt den uforsvarlige og menneskefjendske 
jagt efter vækst i vores del af verden.  Vicki 
Kolby derimod arbejder med krukker i små 
konstruktioner på en original måde.

Krukkerne bygges op af plader, som er rullet 
ud, skåret til og derefter samlet, så stramme 
geometriske flader bliver til fyldige organiske 
former.  Vaser, krukker, fade bliver levende og 
frodige.

Fernisering 11. marts kl. 12.15

DET FORLADTE 
NORDSJÆLLAND
4. MARTS - 1. APRIL – FOYEREN 
JENS CHRISTIAN LERCHE/SKÒGGANGR    
FOTOUDSTILLING
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Nordsjælland er landsdelen, der om nogen er 
forbundet med whiskybælte, rigdom, magt, 
prestige og pæne huse. Men forholder det sig 
nu også sådan?

For tager man væk fra den vedligeholdte 
Strandvej og drager ind i landet, så finder man 
ind i mellem ar i det ellers så kønne ansigt. 
Tidslommer, knuste drømme, besparelser og 
det der engang var. 

Jens Christian Lerches fotoudstilling handler 
om paradokset i, at Nordsjælland, som  regnes 
som den mest “pudsede” landsdel i kongeriget 
også omfatter et væld af forladte steder, i  
forskellige stadier af forfald. 

Fernisering 4. marts kl. 12.15
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MALERI, AKVAREL OG KERAMIK
18. MARTS – 29. APRIL 
GALLERIET
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING  

Mette Holmskov viser maleri, Søren Sørensen 
akvarel, mens Anette Nørregaard Christiansen 
og Ulf Hernøe præsenterer værker i keramik.
          
Mette Holmskov er oprindelig uddannet kera-
miker, men maleriet har fået overtaget, selvom 
hun stadig har en drøm om at gøre begge dele. 
Søren Sørensen er uddannet på Kunsthånd-
værkerskolen i akvarel. 
 
Anette Nørregaard Christiansens baggrund er 
det traditionelle pottemagerhåndværk, mens 
Ulf Hernøe har arbejdet med ler siden 1977, og 
først i 2005 fik han eget værksted og sat fart i 
tingene.

Fernisering 18. marts kl. 12.15

ET GENSYN I FLØJGALLERIET
11. MARTS - 2. MAJ  
BIRGIT OG HOLGER JOHANNESEN OG 
GÆSTEUDSTILLER ELSEBETH HAUGSTRUP    
ARRANGØR:  AZURMALERNE

Birgit og Holger Johannessen er begge Azur-
malere - og deres gæsteudstiller er Elsebeth 
Haugstrup. De tre  mødes i Fløjgalleriet, og 
der er tale om et gensyn, som mange sikkert 
vil huske. 

De er alle uddannet som grafikere/reklameteg-
nere på Kunsthåndværkerskolen i København 
og har siden været beskæftiget  som illustra-
torer og kreative medarbejdere  i  erhvervslivet 
og reklamebranchen. 

De grundlæggende færdigheder bliver også 
brugt til at videregive indtryk fra naturen samt 
motiver fra rejseoplevelser og mennesker, som 
de møder på vejen.

Fernisering 11. marts kl. 13.00
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HAN FOTOGRAFERER 
MUSIKKEN
13. MAJ – 10. JUNI 
FOYEREN 
FOTOGRAF MORTEN HERMANSEN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Morten Hermansen tog sit første billede i 
august 2013 – samme dag som han fik et lyn-
kursus i sit nye kameras funktioner. Året efter 
fulgte et seks måneders forløb med Morten 
Arnfred som mentor.

Siden er det gået slag i slag, og i sommeren 
2015 fandt han så endeligt sit kald som pro-
fessionel fotograf. Siden har han fotograferet 
mere end 100 store og små koncerter – i øvrigt 
også som storforbruger af musik.

Udstillingen i kulturhuset skildrer de mange 
sider af musikken, man møder som fotograf,  
både den musik der foregår på de små scener, 
og den man lytter til på de store festivaler. Et 
spændende fotografisk møde.

 Fernisering 13. maj kl. 12.15

ACRYL, OLIEMALING OG 
KERAMIK
6. MAJ - 26. JUNI  
FLØJGALLERIET 
KIRSTEN ROSENFELDT LARSEN, ULLA 
HØBERG, IB LANDER
ARRANGØR: AZURMALERNE 

Tre azurmalere indtager denne forårslørdag 
Fløjgalleriet med billeder i acryl og oliemaling 
samt keramik.

Naturen er det gennemgående emne i denne 
udstilling - men man vil bemærke, at hver af de 
tre kunstnere udtrykker sig på sin egen måde - 
abstrakt, fabulerende, blidt og voldsomt.

Indtrykkende bliver til udtryk i farver og for-
mer.

Fernisering 6. maj kl. 13.00
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PERFORMANCE ART, 
DESIGN OG PAPIR
20. MAJ - 5. AUGUST  
GALLERIET 
VERONICA HODGES – PAPIRKUNST OG 
INSTALLATION
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Scenograf og billedkunstner Veronica Hodges 
studerer for tiden på performance design kan-
didatlinjen på Roskilde Universitet – og hun 
er også uddannet i scenekunst. Men det er pa-
pirkunst, hun viser i Farum.

Papirinstallationerne ”Letting go” handler om 
at give slip i det ukendte, og udfordringen er at 
holde fast i det genkendelige og give slip i det 
ukendte - i spændingsfeltet mellem skabelse 
og nedbrydning. 

Gennem papirets univers, som handler om det 
flygtige, det som er i evig forandring, skaber 
hun rum til oplevelse og eftertænksomhed.

Fernisering 20. maj kl. 12.15

MALERI OG STENTØJ 
I SKØN FORENING
13. MAJ - 17. JUNI 
GANGGALLERIET  
MALERI OG SKULPTUR - ULLA HALSE OG 
BENE RIEMER 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Ulla Halse har forsøgt sig i mange forskellige 
stilarter, men det finurlige og humoristiske har 
altid taget overhånd -  og de seneste år har hun 
fundet sin helt egen stil.

Bene Riemer udstiller stentøjsskulpturer - 
mest unika i form af krukker, som dekoreres 
med en særlig graffiti-teknik, som giver meget 
spændende, ufuldstændige og uforudsigelige 
udtryk.

Tilsammen kommer de til at udgøre en smuk 
og positiv udstilling med fokus på netop hu-
mor, spænding  og fantasi i kunsten.

Fernisering 13. maj kl. 12.45
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AZURMALERNES ÅRLIGE 
SOMMERUDSTILLING
1. JULI - 8. AUGUST  
FLØJGALLERIET
ARRANGØR: AZURMALERNE

Azurmalernes årlige sommerudstilling 
viser arbejder fra mange medlemmer af 
foreningen og giver således et spændende 
overblik over den seneste produktion i den ak-
tive malersammenslutning.
 
Sommerudstillingen byder på meget forskel-
lige  temaer, som den enkelte udstiller har 
valgt fra årets rejser, kurser, workshops og så 
videre.

Azurmalerne lader mangfoldigheden blomstre 
og vil i højere grad end tidligere inddrage 
gulvpladsen i udstillingen. 

Fernisering 1. juli kl. 13.00

HJEMMET ER HENDES MOTIV
24. JUNI – 5. AUGUST  
GANGGALLERIET 
LINDA FALKESGAARD & STIG PEDERSEN  
 MALERIER OG KERAMIK
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Linda Falkesgaard arbejder med hjemmet som 
motiv - med dagligdagen så almindelig og fan-
tastisk, som sådan en nu kan se ud: Interiører 
med scener fra køkkenet, badeværelset - 
møbler og bøger og legetøj.

Det handler om at se det skønne i tingene, 
fx opvaskemaskinens tilfældige æstetik. Stig 
Pedersen derimod er af en anden skole. Han 
er autodidakt keramiker og har arbejdet med 
leret, siden han var 16 år.

Udover det er han folkeskolelærer i formning/
billedkunst og sløjd samt cand. pæd. og lektor 
på læreruddannelser i sløjd, materiel design,  
håndværk og design.

Fernisering 24. juni kl. 12.15
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DE SMUKKE SCENOGRAFIER I FOYEREN

Farum Kulturhus er et populært kunstudstillings-, teater- og musik-
center 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 årstidsbestemt udsmyk-
ning.

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

CAFÉ RUCOLA – HER SLAPPER MAN AF OG HØRER MUSIK

Midt i Farum Kulturhus findes en hyggelig oase, Café Rucola, hvor 
man kan få sig en let frokost på hverdagene eller brunch om 
lørdagen, og her finder man også scenen, der bruges til musikar-
rangementer på udvalgte lørdage i årets løb.

I cafeen læser gæsterne gerne dagens aviser – også nogle på 
fremmede sprog - og gerne over en kop nylavet kaffe. Der er også 
mulighed for at koble sig på det trådløse netværk – og det benytter 
mange unge sig af, så de kan sidde i fred og ro og ordne forskellige 
opgaver til skolen.

Café Rucola ledes af Malene Jacobsen, som er en meget erfaren 
restauratør, og ved siden af serveringen i cafeen klarer hun også 
selskaber.

Ring til cafeen på 28 44 78 55 eller send en mail 
på cafeen@caferucola.dk 
om alt vedrørende udlejning til private arrangementer, menu og 
priser.

Åbningstider:
Mandag til fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 10-14
Søndag lukket.
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Musik
Alle koncerter er i foyeren 

14. jan  kl. 11.30 
Big Dipper – Big Band Jazz

21. jan kl. 11.30 
De Tre Kongelige Sopraner

28. jan kl. 11.30 
Illeborg & Nussbaum – Poetisk musik
 
 2. feb kl. 19.00 
Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne – I selskab 
med Beethoven
 
 4. feb kl. 11.30  
Jazz Pigalle - Jazz

18. feb kl. 11.30 
Hans Knudsen Blues Trio - Blues

 4. mar  kl. 11.30 
Bernadotte Swingers - Jazz

11. mar kl. 11.30 
Patrick Secq - Rock

18. mar kl. 11.30  
Kannibalerne – Happy jazz

22. apr kl. 11.30 
Musikskolekoncert med Talentlinjen

29. apr kl. 11.30 
Paul Banks & Musikorkestret – Blues og andet godt

13. maj  kl. 11.30 
Lars Verdich – Big Band Jazz

20. maj kl. 11.30 
Trio Gemini - Klassisk musik

24. jun kl. 11.30 
The Heaters – Beatles-koncert

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

BIG DIPPER – BIGBAND NYTÅRSKONCERT
14. JANUAR – FOYEREN KL. 11.30  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS - 2 x 45 MINUTTER

Big Dipper Band er et bigband på 18 rutinerede musikere dirigeret af Ole Kock Hansen. 
Hertil kommer Niels Bull, som synger sammen med bandet.

Big Dipper Band spiller et varieret program af swingende jazz standards og evergreens 
fra blandt andet  Duke Ellingtons, Count Basies, Glenn Millers og Thad Jones’ store 
repertoire.

Big Dipper leverer swingende big bandmusik af høj kvalitet, som det altid er godt både 
at lytte og danse til – og netop det sidste har ved flere lejligheder vist sig at opstå spon-
tant på trods af det tidlige spilletidspunkt

Borgmester Ole Bondo Christensen byder traditionen tro velkommen.
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KAOS-KÆRLIGE VOKALER 
28. JANUAR – FOYEREN KL. 11.30 
ILLEBORG & NUSSBAUM 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

Musikken fremstår som en mønt med to sider. 
Sirlig pæn og ligetil på den ene side med vildt-
voksende uro og angst på den anden. Ikke ulig 
selve makkerskabet Illeborg & Nussbaum. 

De inciterende melodier rulles i land uden at 
komme for tæt på molen, hvor kedsomhed og 
forudsigelighed træder vande om kap. Deres 
musik er poetisk, pæn og poleret vellyd i vin-
duet ud til verden.

Bag Lauras lyse melankolske poesi og vidt-
luftige toner ligger faren konstant og lurer 
med Nussbaums mørkerædde og kaos-kærlige 
vokal.

TRE KONGELIGE SOPRANER
21. JANUAR - FOYEREN KL. 11.30 
OPERA OG MUSICAL-HITS
ARRANGØR: FURESØ MUSIKSKOLE  
1 x 50 MINUTTER

”De 3 Kongelige Sopraner” er et musikalsk 
festfyrværkeri, der leverer et ultimativt 
opera-show med alt, hvad hjertet kan begære 
af smægtende opera-arier, operettetoner, mu-
sical-hits  og danske perler.

De tre er Charlotte Meldgaard, Karen Dinitzen 
og Pernille Bruun - og de forstår at indtage en 
scene! De arbejder til daglig på Det Kongelige 
Teater i operakoret med  solistiske opgaver.

”De 3 Kongelige Sopraner” debuterede  i som-
meren 2003 i Tivoli, og siden har de opbygget 
en imponerende koncertvirksomhed. De er 
performere med stort P og en sikker publi-
kumssucces overalt i landet.
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JAZZ PIGALLE MED FRANSK 
MIDDELHAVS-JAZZ
4. FEBRUAR - FOYEREN KL. 11.30 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

Jazz Pigalle blev dannet i 1990 og har siden da 
spillet charmerende og forførende jazz.  Med i 
kufferten har medlemmerne hver især mange 
års erfaring fra andre grupper og en fælles lyst 
og inspiration.

Det handler om fransk Middelhavs-Jazz á 
la Django Reinhardt og Sidney Bechet og 
jazzmusik fra jazzens hjemland - Amerika. Der 
vil derfor også kunne høres swingmusik fra 
40’erne og 50’erne.

Endelig spiller de egne swing-inspirerede kom-
positioner. Bandet består af: Bo Bagge, Steffen 
Kyhl , Finn Larsson og Jørgen Villumsen.

KLASSISK KONCERT AF 
YPPERSTE KARAT
2. FEBRUAR - TEATERSALEN - KL. 19.00 - 
ENTRÉ 100,- 
KIM SJØGREN OG ANDERS AHNFELT-RØNNE 
BILLETTER KØBES I KULTURBUTIKKEN 
ELLER PÅ WWW.BILLETTO.DK 
ARRANGØR: EGNSTEATRET 
UNDERGRUNDEN 2 x 45 MINUTTER

Kim Sjøgren er en af Danmarks dygtigste og 
mest anvendte violinister. Som helt ung blev 
han koncertmester i Det Kgl. Kapel – men han 
har også spillet spillemandsmusik på Strøget i 
København.

Anders Ahnfelt-Rønne er nok mest kendt 
som teaterleder – først på Rialto Teatret på 
Frederiksberg og senere som leder af 
Egnsteatret Undergrunden. Men han er også 
en strålende pianist og entertainer.

Når man sætter de to sammen, sker der no-
get helt magisk – og når der så står Beetho-
ven på repertoiret, er der lagt op til noget helt 
enestående.
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SÅ SWINGER 
BERNADOTTERNE IGEN
4. MARTS – FOYEREN KL. 11.30
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS  
2 x 45 MINUTTER

Bernadotte Swingers har en lang fortid i Farum. 
I mere end 20 år havde bandet hjemadres-
se her og har ved flere lejligheder optrådt på 
Farum Bytorv og i Farum Jazzklub - og ikke 
mindst i Farum Kulturhus. 

Efter en del års pause vendte Bernadotte 
Swingers tilbage til Kulturhuset i 2014 og 2015, 
og nu bliver der igen lejlighed til at opleve 
denne yderst velspillende swingkvartet denne 
tidlige forårslørdag.

De fire Bernadotter er Niels ”Flipper” Stuart 
på saxofon, klarinet, fløjte og sang.  På piano 
er det Per Tværgård. Jes Bergholt spiller bas 
og synger, mens  Leon Aktor spiller trommer 
og synger.  

RÅSWINGENDE BLUES MED 
BOOGIE OG GOSPEL I SJÆLEN
18. FEBRUAR - FOYEREN KL. 11.30 
HANS KNUDSEN BLUES TRIO FEAT.
RONNI BOYSEN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

Jump må beskrives som en råswingende og 
bluesmættet musik, der også har boogie woo-
gie og gospel som væsentlige ingredienser. 
Derfor har den ægte jump tydeligvis også sine 
rødder i New Orleans.

Når pianisten Hans Knudsen så helhjertet har 
kastet sig over jumpmusikken, er det ikke en 
tilfældighed. I årevis akkompagnerede han en 
af de mest alsidige New Orleans kunstnere, 
nemlig sangerinden Lilian Boutté. 

Med sig i Farum har han blandt andet 
guitaristen Ronni Boysen - så kort sagt lurer 
rock’n roll i den mest oprindelige og upolerede 
form konstant lige under overfladen. Begge er 
i øvrigt kåret til årets bluesnavne i Danmark. 
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MUSIK OG KUNST I HARMONI 
11. MARTS - FOYEREN KL. 11.30  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS
1 x 45 MINUTTER

I forbindelse med den franske billedkunstner 
Patrick Secqs udstilling sammen med kera-
mikeren Vicki Kolby giver Patrick Secq en solo 
koncert.

Patrick Secq  er til daglig musikskolelærer i 
Furesø Musikskole med speciale indenfor det 
rytmiske og har således i forvejen sin daglige 
gang i huset. 

Musikken, der skal ledsage malerierne, bliver 
en skønsom blanding af den franske chan-
son-genre,  men mon ikke Patrick giver 
smagsprøver på repertoiret fra sin  store helt 
Jimi Hendrix og et par andre rock-ikoner?

KANNIBALERNE BETYDER 
HAPPY JAZZ
18. MARTS – FOYEREN KL. 11.30 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
 2 x 45 MINUTTER

Kannibalerne stammer tilbage fra 1959. Bandet 
spiller alt fra god underholdende traditionel 
Dixieland og New Orleans jazzmusik til swing 
med numre af blandt andre Leo Mathiesen, 
Armstrong og Ellington.

Kannibalerne er et meget høreværdigt band, 
som også er godt at danse til, og bandet har 
gennem årene spillet mange forskellige steder 
over store dele af kloden – blandt andet i New 
Orleans.

Besætningen er Niels Petersen på trompet, Pe-
ter Wassard på klarinet og saxofon,  Jan Holm 
på trækbasun og vokal, Jørn Rasmussen på 
trommer og vokal, Benny Rosberg på bas samt 
Palle Hansen på banjo og vokal.
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MUSIKSKOLENS TALENTLINJE 
OPTRÆDER
22. APRIL – FOYEREN KL. 11.30 
ARRANGØR: FURESØ MUSIKSKOLE 
1 x 50 MINUTTER

Furesø Musikskole præsenterer denne 
april-lørdag nogle af de dygtige elever på sko-
lens Talentlinje, som er et tilbud til elever, der-
vil udvikle sig videre på grund af øget interesse 
eller fordi de ønsker  en professionel musiker-
uddannelse.

For at blive optaget på Talentlinjen skal man 
bestå en optagelsesprøve, ligesom skolen hvert 
år holder årsprøver på linjen. I denne sæson 
har skolen syv meget dygtige elever tilknyttet:

Eleverne er på tværfløjte: Caroline Villumsen, 
Hannah Guldbrandt Nielsen og Louise Holm 
Sørensen. På violin: Lise Holten Hansen. På 
klaver: Rikke Stub Neubert. På klassisk gui-
tar: Daniel Davidsen og Peter Nonbo Messer-
schmidt.

PAUL BANKS SPILLER IGEN 
I FOYEREN
DEN 29. APRIL – FOYEREN KL. 11.30 
PAUL BANKS & MUSIKORKESTRET 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

I første halvdel af 1980’erne var MusikOrkestret 
med guitaristen Paul Banks i front et af landets 
travleste orkestre med mere end 250 årlige 
koncerter og festivaloptrædener. De var 
populære over alt.

Gruppens varemærke var virtuost spil og ikke 
mindst et medrivende groove. De musikalske 
personligheder indtog de største og mindste 
scener med samme spilleglæde og selvføl-
gelighed.

I de mellemliggende 25 år har mange forsøgt 
at overtale orkestret til at samles, og endelig 
besluttede de sig for at gendanne gruppen - og 
nu præsenterer kulturhuset MusikOrkestret 
og  Paul Banks som trio.
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LARS VERDICH ALENE PÅ 
SCENEN
13. MAJ -  FOYEREN KL. 11.30
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS  
1 x 50 MINUTTER

Sangeren og guitaristen Lars Verdich vender 
tilbage til kulturhuset  dette forår for en kort 
bemærkning - men denne gang uden sine 
musikalske venner.
 
Stilen er den velkendte folk/blues, der drives af 
Verdichs eminente fingerspil på den akustiske 
guitar, der sætter ham i klasse med de store 
drenge på instrumentet.

Vi er i afdelingen for blues, folk og ragtime.

KAMMERMUSIK MED 
TRIO GEMINI
20. MAJ – FOYEREN KL. 11.30 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

Trio Gemini er dannet i 2012 og består af 
Jakob Alsgaard Bahr (klaver) og Pedersen-tvil-
lingerne Karen Johanne (violin) og Kirstine 
Elise (cello).

Trioen har optrådt på bl.a. Hindsgavl og Born-
holms Musikfestival samt i foreningerne Røn-
nebæksholm og Kammermusikforeningen af 
1887.

THE HEATERS SPILLER BEATLES
24. JUNI – FOYEREN KL. 11.30
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 
2 x 45 MINUTTER

De var her i foråret og spillede klassiske rock-
ere fra den lettere ende af 60’er-repertoiret – 
og nu kommer de tilbage som sidste act inden 
sommerferien i rækken af lørdagskoncerter i 
foyeren.

The Heaters vender tilbage med en ny foy-
erkoncert - og denne gang spiller bandet 
udelukkende sange af Lennon-McCartney og 
George Harrison – med andre ord en række af 
de skønne sange fra Beatles-repertoiret.
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Børneteater
21. jan  kl. 11.00  
Den Lykkelige Bonde

25. feb kl. 11.00 
Hos Andersen

11. mar  kl. 11.00 
Volapyk

 8. apr kl. 11.00 
Mito og Dito 

 

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

Forestillingerne varer mellem 30 og 45 minutter.

Entre: kr. 50,- 

Billetter kan købes på www.billetto.dk
og i Kulturhusets information.

DEN LYKKELIGE BONDE
21. JANUAR – TEATERSALEN KL. 11.00 – ENTRE: 50,- 
ARRANGØR:  FARUM KULTURHUS 

Den lykkelige bonde er et vaskeægte eventyr – og selve historien er hentet fra et 
rumænsk folkeeventyr. Handlingen tager udgangspunkt i modsætninger – glæder og 
sorger.

I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, bor en bonde, som 
hedder Stan Bolevan. Han bor sammen med sin kone, og han er altid lykkelig, mens 
hun er trist dagen lang. 

En dag sker der noget uventet, og var det ikke sket, var denne historie aldrig blevet 
fortalt videre. Forestillingen kan spilles for børn og voksne i alle aldre med respekt for 
nedre grænse.
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VOLAPYK FOR DE MINDSTE
11. MARTS – TEATERSALEN KL. 11.00 
ENTRE: 50,-  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Børneteatret Milton-Sand & Søn præsenterer 
her forestillingen Volapyk, som handler om to 
meget forskellige mennesker, der ved et til-
fælde får tid til at mødes og lære af hinandens 
forskelligheder. 

Historien udspiller sig ved foden af et gam-
melt træ, hvor Tumle og Kloge mødes for 
første gang. De har begge smartphones og 
spillemaskiner, så behovet for kontakt med 
hinanden er  ikke rigtig tilstede. 

Men da deres elektroniske udstyr går ned, 
bliver de konfronteret med stilheden, sig 
selv og hinanden. Deres ønske om ikke at 
være alene medfører absurde situationer og 
komiske konflikter.

H.C. ANDERSEN PÅ 
MANGE MÅDER  
25. FEBRUAR – TEATERSALEN KL. 11.00  
ENTRE: 50,-  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Teatret ”Fyren og Flammen” kan fortælle 
H. C. Andersens eventyr på alle mulige måder. 
Og det gør de i forestillingen ”Hos Andersen”, 
som egentlig er en gadeteaterforestilling.

Børnene får en indendørs udgave med en 
buket af H. C. Andersens eventyr fortalt i 
billeder, tekst og dans, og stykket handler om 
en mand af ubestemmelig alder, der kommer 
forbi med sin fortællevogn… 

Andersen inviterer et barn fra publikum op på 
vognen og beder barnet om at sælge tændstik-
ker. Andersen tænder en tændstik og fortæller 
en historie; én historie for hver tændstik.
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MITO OG DITO
DEN 8. APRIL – TEATERSALEN KL. 11.00  
ENTRE: 50,-  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS 

Asguer Zapshowteater kommer med en sjov 
og poetisk forestilling for de tre til 90-årige og 
deres familier, hvor de to venner Mito og Dito 
får fortalt en enkel historie, der tager udgangs-
punkt i børnenes verden. 

Forestillingen handler om forholdet til dit og 
mit - og misundelse. En anderledes forestil-
ling, der på en sjov, musikalsk og poetisk måde 
fortæller om forholdet dit og mit. 

Forestillingen er fyldt med morsomme idéer 
og skæv mimik og er et rørende og originalt 
stykke moderne klovneteater, der fik op til fem 
stjerner i pressen.

DEN JAPANSKE HAVE  I FARUM 
KULTURHUS
  
Furesø Kommune indledte i 2016 et samarbej-
de med Jagro Planter & Koi om at omlægge det 
lille havestykke i Farum Kulturhus til en smuk 
japansk have.
 
Den japanske havearkitekt og –filosof Naoaki 
Donuma er japansk gartner i fjerde generation 
og nuværende leder af  Yoshoen Corporation 
i Niigata, Japan, og har været med hele vejen. 
Resultatet taler for sig selv.
 
Havestykket ligger i dag som en smuk oase 
mellem Farum Bibliotek, Cafe Rucola og Im-
migrantmuseet og bliver allerede nu brugt 
af rigtig mange gæster. Haven holdes smukt i 
stand af et hold af frivillige haveinteressere-
de Furesø-borgere, der har været på japansk 
havekursus.
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Foredrag & Festival 
16. mar kl. 19.00   
Lasse og Mathilde - Musik og foredrag

3. apr  kl. 14.00   
Halfdan Rasmussen Cabaret

29. apr kl. 13.00 -  17.00  
Jubilæumsboksestævne

6. maj kl. 11.00 – 17.00  
International Dukkehusfestival

7. maj kl. 10.00 -  16.00  
International Dukkehusfestival – dag 2.

Billetter kan købes på www.billetto.dk
og i Kulturhusets information.

LIVET ER EN MORGENGAVE
3. APRIL - TEATERSALEN KL. 14.00 – TEATRET OPTIMIS – ENTRÈ: 100,- INKL. ET GLAS 
VIN, EN ØL/VAND I PAUSEN - ARRANGØR:  ÆLDRESAGEN 

Halfdan Rasmussen er verdenskendt i Danmark. Han elskede at fantasere og facettere, 
elskede at tage ”ordet på ordet” og er stadig en af vores mest levende digtere.

Ældresagen præsenterer en voksen-cabaret med Halfdans kendte viser fremført af OP-
timis, som består af Allan Høier, sanger og skuespiller, Erik Axel Wessberg, guitarist, og 
instruktøren Bo Skødebjerg.

Billetsalg: Henvendelse til  Ældre Sagen

V
i

g
n

e
t
t
e
r
 a

f
 C

h
r

i
s
t
i

a
n

 S
e
k

j
æ

r
 m

e
d

 v
e
n

l
i

g
 t

i
l

l
a

d
e
l
s
e
 f

r
a
 a

r
v

i
n

g
e
r

n
e
 •

 F
o

t
o

s
 a

f
 M

i
c
h

a
e
l
 A

l
t
s
c
h

u
l
, 

v
i

s
u

e
l
m

e
d

i
e
.
d

k
 •

 G
r

a
fi

s
k

 d
e
s
i

g
n

 a
f
 B

o
 H

a
s
l
e
 B

u
u

r
, 

B
i

l
l
u

 D
e
s
i

g
n

 Allan Høier Erik Axel Wessberg Bo Skødebjerg
 Sang/skuespil Guitar Instruktion

Halfdan Rasmussen 100 år

En voksen-cabaret med hans finurlige viser og tekster  

HALFDAN
 Livet er en morgengave...

HALFDAN
 Livet er en morgengave...

210x297mm_Halfdan_plakat_2014_a.indd   1 29/10/14   21.07

LASSE OG MATHILDE I KULTURHUSET
16. MARTS – TEATERSALEN KL. 19.00 - ENTRE: KR. 125,-
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS OG FURESØ BIBLIOTEK

Lasse og Mathilde har været på de danske landeveje i snart en menneskealder. Og nu 
går turen forbi Farum, hvor de fremfører deres herlige musik- og talkshow  
”Lidt hippie…!” i kulturhuset.

”Lidt Hippie…”  er et musikalsk foredrag, hvor publikum kommer rundt om duoens 
opstart som Tove Ditlevsen var årsag til, og de to fortæller om ”Flugten tilbage til Fyn”, 
om starten på Midtfyns Festival og om solide venskaber, der blev knyttet undervejs.  

Se bagsiden
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DUKKEHUSFESTIVAL IGEN
6. OG 7. MAJ – FARUM KULTURHUS 
ENTRE: VOKSNE KR. 60,- BØRN KR. 30,- 
WEEKEND-BILLET KR. 100,-
ARRANGØR: AGNETE JAKOBSEN OG 
KIRSTEN HEMMESHØJ 

Et af årets store tilløbsstykker i kulturhuset 
er Dukkehusfestivalen. Og den tradition bliv-
er der ikke rokket ved i foråret 2017, hvor der 
igen ventes et sandt rykind – ikke bare fra hele 
Danmark – men hele Europa!

Der kan være 65 udstillere i kulturhusets tre 
sale og øvrige områder – og det kommer der 
også i år. Interessen er så stor, at man har 
måttet gennem en udvælgelsesproces til 
denne, den 24. dukkehusfestival.
I lighed med tidligere år er der planlagt et 
særligt festivaltema. 

Sidste år var det et havnemiljø – men i år bliver 
temaet  ”personlige projekter”, som ikke tid-
ligere har været udstillet – og det bliver spæn-
dende!

BOKSESTÆVNE 
I FARUM KULTURHUS
29. APRIL KL. 13.00 – TEATERSALEN 
FARUM BOKSEKLUBS 50 ÅRS JUBLÆUMS-
STÆVNE 
ARRANGØR: FARUM BOKSEKLUB OG 
FARUM KULTURHUS
 
Farum bokseklub blev stiftet i august 1966, så 
stævnet er lidt forsinket på kalenderen. Men 
nu er der dog så megen gang i klubben igen, 
at man forventer at kunne stille med fem-seks 
lokale boksere. 

Derudover vil der være kampe med deltagelse 
af nuværende sjællandske og danske mestre – 
altså en rigtig god bokseoplevelse.

Det er i øvrigt et bredt udsnit af Farums be-
folkning, der går til boksetræning. Klubbens 
yngste bokser er syv år, mens ældste medlem 
netop er fyldt 70 år. Boksning kan dyrkes af 
alle – og klubbens motto er: Et ringhjørne er 
da bedre end et gadehjørne.

FRI ENTRE
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Kulturhuset galaksen
Bymidten 48, 3500 Værløse
info@galaksen.dk

Se hele programmet på www.galaksen.dk 
Køb billetter via billetlugen.dk & FONA

JANUAR
BØRNERYTMIK I GALAKSEN
Lørdag 7. januar kl. 10, 11 og 12

CPH PHIL NYTÅRSKONCERT
Onsdag 11. januar kl. 19.30

HJERTELYS BØRNEKONCERT 
Lørdag 14. januar kl. 11.00

ELVIS ON MY MIND - ”THAT’S THE WAY IT WAS”
Lørdag 14. januar kl. 20.00

DUSIKA NYTÅRSKONCERT - HOVEDSTADSREGION-
ENS UNGDOMSSYMFONIORKESTER 
Tirsdag 17. januar kl. 19.30

FOLKEKØKKEN I GALAKSEN 
Onsdag den 25. januar kl. 17.30
 
KANNIBALERNE - GRATIS LØRDAGSJAZZ I GALAKS-
ENS CAFÉ CASSIOPEIA
Lørdag den 28. januar kl. 11.00

FEBRUAR
BØRNERYTMIK I GALAKSEN
Lørdag 4. februar kl. 10, 11 og 12

IRSK AFTEN MED TRADISH 
Lørdag 4. februar - mad 18.30 og 
koncert kl. 20.00

AB/CD - ROCKMUSIK FOR BØRN
Lørdag 11. februar kl. 11.00

SINNE EEG – JAZZ
Søndag 19. februar kl. 15.00

FOLKEKØKKEN I GALAKSEN 
Onsdag den 22. februar kl. 17.30

PER BORRES KVARTET - GRATIS LØRDAGSJAZZ I 
GALAKSENS CAFÉ CASSIOPEIA
Lørdag den 25. februar kl. 11.00
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MARTS
MICK ØGENDAHL - FEST
Onsdag 1. marts kl. 21.30 (ekstrashow)

ANDERS ”ANDEN” MATTHESEN – SHHH
Fredag 3. marts kl. 19.00

BØRNERYTMIK I GALAKSEN
Lørdag 4. marts kl. 10, 11 og 12

HODJA FRA PJORT - MUSICAL AF SEBASTIAN
Tirsdag 7. marts kl. 18.00

ROSA FRA RAMASJANG - ROSAS SOVEDYR PÅ 
EVENTYR SHOW
Lørdag 11. marts kl. 11.00

MONDAY QUARTET - GRATIS LØRDAGSJAZZ I 
GALAKSENS CAFÉ CASSIOPEIA 
Lørdag den 25. marts kl. 11.00

SØREN HUSS 
Lørdag den 25. marts kl. 20.00

FOLKEKØKKEN I GALAKSEN 
Onsdag den 29. marts kl. 17.30

APRIL
BØRNERYTMIK I GALAKSEN
Lørdag 1. april kl. 10, 11 og 12

MIDT OM NATTEN – FURESØS UNGDOMSMUSICAL
Lørdag den 16. april kl. 16.00  
Øvrige spilledage: tirsdag den 18 april, 
onsdag den 19. april, torsdag den 20. april og 
fredag den 21. april alle dage kl. 19.00

FOLKEKØKKEN I GALAKSEN 
Onsdag den 26. april kl. 17.30

VI SIDDER BARE HER – JØRGEN LETH / 
MIKAEL SIMPSON / FRITHJOF TOKSVIG
Fredag den 28. april kl. 20.00

BEBOP BANJO BAND - GRATIS LØRDAGSJAZZ I 
GALAKSENS CAFÉ CASSIOPEIA
Lørdag den 29. april kl. 11.00 

MAJ 

M.I.S. - ALL NIGHT LONG – MED DON GNU
Onsdag 3. maj kl. 19.30

KOMMENDE STJERNESOLISTER FRA DET 
KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM
Onsdag den 17. maj kl. 19.30

FOLKEKØKKEN I GALAKSEN
Onsdag den 31. maj kl. 17.30
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FURESØ BIBLIOTEK & BORGERSERVICE

Midt i Kulturhuset ligger Farum Bibliotek i nyindrettede lokaler og 
med bibliotekstilbud til alle aldre.

I 2017 udvides åbningstiden med selvbetjenings-åbent, så borgerne 
har mulighed for at lægge biblioteksbesøgene på tidspunkter, der 
passer dem.

IMMIGRANTMUSEET 

I foråret 2017 fokuserer Immigrantmuseet i en særudstilling på den 
danske udvandring til USA i årene 1800-1930. Udstillingen fortæller 
blandt andet historien om nybyggeren Peter Lassen, der udvandrede 
fra Farum i 1830. 

Immigrantmuseets åbningstider: Tirsdag-lørdag 10.00-16.00

BILLEDSKOLEN FOR BØRN OG UNGE

September – undervisning af børn og unge i billedkunst 

Billedskolen i Farum er et sted, hvor børn og unge ofte første gang 
præsenterer et kunstnerisk talent – og sæsonen slutter her i foråret. 
Billedskolen er et kreativt center i kulturhuset.

Tilmelding kan ske via www.billedskolenifarum.dk 

VERDENSOPERA I GRAFEN

Kulturhusets biograf, Grafen, viser i løbet af foråret de fornemste 
operaforestillinger fra Metropolitan Operaen i New York. 

Lørdag den 25. februar er det “Nabucco” af Guiseppe Verdi, lørdag 
den 25. marts  “Romeo og Julie” af Charles Gounod, lørdag den 29. 
april “Idomeneo” af W.A. Mozart, lørdag 27. maj “Eugen Onegin” 
af Peter Tjaikovsky og lørdag 17. juni “Rosenkavaleren” af Richard 
Strauss. 

Billetbestilling på tlf. 44 95 84 80. 

FYRAFTENSSANG   

Udvalgte tirsdage i foråret – Foyeren kl. 17-18 – Fri entré
Arrangør: Ældresagen

Ældresagen i Furesø står hvert år for denne tilbagevendende 
begivenhed i kulturhuset: Fyraftenssang. Det foregår hver 
anden tirsdag hele foråret og er altid et tilløbsstykke.

Fyraftenssangen foregår i kulturhusets foyer ved Café Ru-
cola.

UDLEJNING

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

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

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

FURESØ MUSIKSKOLE

Furesø Musikskole, der holder til i Farum Kulturhus. 

Musikskolen har en Talentlinje, som virker prøveforberedende for 
musikkonservatorierne

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.
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14 jan
14 jan
14 jan
21 jan
21 jan
21 jan
28 jan

2 feb
4 feb

18 feb
25 feb

4 mar
4 mar

11 mar
11 mar
11 mar
11 mar
16 mar
18 mar
18 mar

3 apr
8 apr

22 apr
29 apr
29 apr

  

6 maj
6 maj
7 maj

13 maj
13 maj
13 maj

20 maj
20 maj

24 jun
24 jun

1 jul

kl. 11.30
kl. 12.15
kl. 13.00
kl. 11.00
kl. 11.30
kl. 12.15
kl. 11.30

kl. 19.00
kl. 11.30
kl. 11.30
kl. 11.00

kl. 11.30
kl. 12.15
kl. 11.00
kl. 11.30
kl. 12.15
kl. 13.00
kl. 19.00
kl. 11.30
kl. 12.15

kl. 14.00
kl. 11.00
kl. 11.30
kl. 11.30
kl. 13.00
  

kl. 11.00
kl. 13.00
kl. 10.00
kl. 11.30
kl. 12.15
kl. 12.45
kl. 11.30
kl. 12.15

kl. 11.30
kl. 12.15

kl. 13.00

Januar

Februar

Marts

April

  
Maj

Juni

Juli

SAMLET KALENDER FOR FORÅRET 2017

Big Dipper – Big Band Jazz
H-Arts i Galleriet – Skulptur, collage og maleri 
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Maleri og patchwork 
Den Lykkelige Bonde - Børneteater
De Tre Kongelige Sopraner – Live-operakoncert (Furesø Musikskole)
Furesø Kunstforening i Ganggalleriet – Tekstil og keramik m.m.
Illeborg & Nussbaum – Poetisk musik

Kim Sjøgren og Anders Ahnfelt-Rønne – Klassisk musik (Undergrunden)
Jazz Pigalle - Jazz
Hans Knudsen Blues Trio – Blues
Hos Andersen - Børneteater

Bernadotte Swingers - Jazz
Jens Chr. Lerche Skóggangr i Foyeren – Fotoudstilling 
Volapyk - Børneteater
Patrick Seqc i Foyeren - Chanson 
Patrick Seqc & Vicki Kolby i Ganggalleriet – Maleri og keramik  
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Grafik m.m.
Lasse & Mathilde Musikalsk foredrag –Lidt Hippie er man vel altid
Kannibalerne – Jazz
Furesø Kunstforening i Galleriet – Maleri, akvarel og keramik

Halfdan Rasmussen Cabaret – Cabaretforestilling (Ældresagen)
Mito & Dito – Børneteater
Furesø Musikskole  - Koncert med Talentlinjen
Paul Banks & Musikorkestret – Blues 
Farum Bokseklub - 50-års jubilæums-boksestævne i Teatersalen
  

International Dukkehusfestival – Hele Kulturhuset
Azurmalerne i Fløjgalleriet – Maleri og Keramik  
International Dukkehusfestival – Hele Kulturhuset – 2. dag
Lars Verdich Solo
Mogens Hermansen i Foyeren – Fotoudstilling
Ulla Halse og Bene Riemer i Ganggalleriet – Maleri og skulptur  
Trio Gemini – Klassisk musik
Veronica Hodges i Galleriet – Papirkunst 

The Heaters – Beatles-koncert
Linda Falkesgaard og Stig Pedersen – Maleriudstilling i Ganggalleriet

Azurmalerne i Fløjgalleriet – Sommerudstilling 



MUSIKALSK FOREDRAG 
MED LASSE OG MATHILDE

TORSDAG 16. MARTS 2017 kl. 19.00

ENTRE: KR. 125,- 

Billetter købes i kulturhuset eller på billetto.dk 


