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Velkommen til den store ubestemmelige rytmik…

”Kultur er benzin og ild i r…. , en evne til ikke at kunne sidde stille, men 
hele tiden at flytte sig, at finde takten - ikke i det taktfaste - men i den 
store ubestemmelige rytmik, der er vores fælles vilkår….”

Det er jo sådan en pragtfuld formulering. Man ville ønske, at man selv 
havde fundet på den. Det har jeg desværre ikke – men det har vores 
store, nationale forfatter, digter, journalist og kulturrevser Klaus 
Rifbjerg. 

Riffens herlige og fyndige ord er naturligvis først og fremmest univer-
selle – men de dækker alligevel også meget godt det, vi går og gør her i 
Farum Kulturhus – og snart har gjort i en halv menneskealder. 

Udtrykt sådan på hverdagsdansk betyder det noget i retning af, at vi 
arbejder på højtryk for at kunne tilbyde så mange spændende kul-
turindtryk til husets mange gæster, som vi kan, har plads til og kan 
overkomme. Og vi har den skønneste ramme: Et stort lyst, dejligt, grønt 
kulturhus, der indbyder til besøg.

Men huset indbyder også på en anden måde - nemlig til at vise noget 
af det, vi formår i dansk kunst i mange genrer og arter – både i den su-
perprofessionelle ende og den måske lidt mere almindelige dagligdags, 
der omfatter både billedkunst, musik og teater – og som er ligeså inter-
essant.

Vi plejer at formulere det sådan: Man skal altid have lyst til at bruge 
mindst en time i Farum Kulturhus. Og det får vi gæsterne til ved at 
præsentere det bedste, vi kan støve op på alle kulturelle fronter - så 
alle netop oplever, at vi er der for kulturlivet, og at vi har kapacitet til at 
sætte kulturen i scene.

Hvert eneste arrangement har sin særlige charme og indhold. Så intet 
bør i virkeligheden fremhæves fremfor noget andet. Når jeg gør det alli-
gevel, er det fordi, at vi den 21. maj næste år åbner en Japansk Kulturfes-
tival, der bliver noget ganske særligt. Vi sætter det lange lys på japansk 
kultur indenfor kunst i alle genrer, på Japans erhvervsliv og på meget 
andet. Vi vil løbende informere om dette store projekt i løbet af foråret 
– men jeg kan love allerede nu, at der bliver noget at glæde sig til.

Men bortset fra det er vi stadig stedet, hvor man kan dvæle over en stille 
kop kaffe i husets Café Rucola, nyde rummet, det grønne og kunsten for 
derefter at forsætte ud i hverdagen med fornyet energi – opløftet måske 
af den store ubestemmelige rytmik, der er vores fælles vilkår…

Med kulturel hilsen

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: 
Man-Torsdag kl. 8 - 22. Fredag kl. 8 - 20. 
Lørdag kl. 8 - 16. Søndag lukket.

Fotografer: 
Zanne Jahn, Mikkel Arnfred, Troels Schmidt, 
Lars Verdich, Annika Lion Kristensen, Niclas Hechmann

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
9. januar - 29. februar
Birthe Myrhøj, Niels Anderson og Inge Linsqvist 
Fernisering i FløjGalleriet kl. 13.00

16. januar - 27. februar
Poul Esting, Susanne Pedersen, Birte Mathiesen og 
Lenie Tolstrup 
Fernisering i GangGalleriet kl. 12.15

23. januar - 5. marts
Birgit Andersson og Doron Silberberg
Fernisering i Galleriet kl. 12.15

23. januar - 5. marts
David Geordie Garriock
Fernisering i Foyeren kl. 12.45

5. marts - 25. april
Azurmalernes fællesudstilling i samarbejde med 
Dansk Naturfredningsforening 
Fernisering i FløjGalleriet kl. 13.00

12. marts - 23. april
Henrik Bøegh 
Fernisering i Foyeren kl. 12.15

12. marts - 23. april
Pia Schjøll
Fernisering i Foyeren kl. 12.15

1. april - 30. april
Kruse Gymnasies elever udstiller
Fernisering i Loungen kl. 16.00

30. april - 1. maj
Dukkehusfestival
Lør kl. 11-17, søn kl. 10-16

30. april - 13. juni
Tove Bastian, Mona Jahn, Marianne Warholm
Fernisering i FløjGalleriet kl. 13.00

21. maj - 13. august
Mariko Wada og Tetsuko Matsuzuka Jensen
Fernisering på Foyeren kl. 12.00

21. maj - 13. august
Japansk retrospektiv udstilling i GangGalleriet
Fernisering i Foyeren kl. 12.00

18. juni - 8. august
Azurmalernes japanske sommerudstilling i samarb. 
med  Farum Keramikforeningens 25 års jubilæum
Fernisering i FløjGalleri kl. 13.00

BIRTHE MYRHØJ – NIELS ANDERSSON – INGE LINSQVIST 
9. JANUAR  –  29. FEBRUAR  -  FLØJGALLERIET  
ARRANGØR: AZURMALERNE
 
Azurmalerne åbner udstillingsåret med en rigtig vinterudstilling: Nøgne træer af bl.a. 
Niels Andersson og varme tæpper af tekstilkunstner Inge Linsqvist. 

Man skal dog ikke lade sig afskrække af vintertemaet, for tæpperne er i varme farver og 
træerne i smukke kontraster. 

Birthe Myrhøj arbejder i akvarel og akryl og lader sig især inspirere af naturens former, 
farver, strukturer og lys.

POUL  ESTING – SUSANNE PEDERSEN – BIRTHE MATHISEN OG 
LENIE TOLSTRUP 
16. JANUAR  - 27. FEBRUAR – GANGGALLERIET  
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING
 
På denne dag midt i januar blænder Furesø Kunstforening op for to malere og en 
skulptør og en keramiker med mange ting på hjerte. 
 
Poul Esting viser menneskets drømmeverden i kaos og romantik, mens Susanne Peder-
sen udtrykker sig i genkendelige elementer.

Lenie Tolstrup viser sine skulpturer og skildrer gerne livets dramatik, fantasi og 
kærlighed, mens Birte Mathisens keramik er af den eksperimenterende art. 
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DAVID GEORDIE GARRIOCK – FOTOGRAFI
23. JANUAR – 5. MARTS – FOYEREN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

De fleste kender ham som den smukke, lyse falsetvokal i 60’ernes kvindebedårende topband Red 
Squares – og kun få som den ypperlige fotograf han også er: Fotos af de smukkeste sider af moder 
natur...

Det er Geordies sans for dramatikken i naturen, der løfter hans fotografier ud over det almindelige. 
Han står op tidligt om morgenen og venter med sit kamera – og pludselig er motivet der.

Geordie kom til Danmark i 1966 med Red Squares. Han har spillet lige siden, og på det seneste 
udgivet flere CD’er med sig selv som sanger, komponist og musiker – men hans talent er vokset ud 
over musikken.

BIRGIT ANDERSSON - MALERI  & DORON SILBERBERG - KERAMIK
23. JANUAR - 5. MARTS - GALLERIET 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Når en sprællevende 80-årig Birgit Andersson skal vise eksempler på sin 
kreativitet fra et langt liv, bliver det med en udstilling, der viser hvor hun er 
i dag – og altså ikke en retrospektiv udstilling.

Andersson udstiller sine helt nye billeder i akryl, der viser hendes fantasi og 
hendes egen farveverden lige nu. Som medudstiller har hun Doron Silber-
berg, der er en ganske original keramiker.

Her får man både brug for de humoristiske briller og det kritiske blik, når 
man støder på finurlige figurer, enhjørninger med menneskelige masker, 
fuglemennesker eller måske fiskekongen?

AZURMALERNE OG DET SMUKKE FURESØ
5. MARTS - 25. APRIL – FLØJGALLERIET
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS, AZURMALERNE OG DANMARKS 
NATURFREDNINGSFORENING
 
Azurmalerne, der er hjemmehørende i Farum Kulturhus, og Danmarks Naturfredningsforening er 
gået i samarbejde om denne særlige udstilling, der er henlagt til både Ganggalleriet og Fløjgalleriet.

Samarbejdet mellem Naturfredningsforeningen og Azurmalerforeningen giver malerne en spæn-
dende mulighed for at ”dække” Danmarks Naturforenings fokuspunkter omkring naturen i Furesø 
Kommune. 

Ferniseringen rundes af med fællessang med Lars Juel Sørensen og Alf Blume. Sidstnævnte er for-
mand for Danmarks Naturfredningsforening i Furesø – og også musikken vil afspejle udstillingens 
fokuspunkter. 
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PIA SCHJØLL – AKVAREL-MALERI 
12. MARTS-23. APRIL – GALLERIET 
ARRANGØR: FURESØ KUNSTFORENING

Pia Schjøll er uddannet på Kunsthåndværkerskolens grafiske linje og arbejdede i mange år med il-
lustrative opgaver. Men fra 1980 satsede hun på maleriet og i dag er det akvarelmaleriet, der står 
hendes hjerte nær.

Pia Schjølls kunstneriske forbilleder er Turner, Cézanne, Nolde og Anna Syberg – og de har alle 
spillet en rolle i hendes kunstneriske udvikling – men også rejser til bl.a. Cuba har ført hende nye 
veje.

Udstillingen vil især koncentrere sig om værker fra netop Cuba – og det er akvarellen, der er i fokus 
– fordi den forholder sig til det nære og fordi naturen ofte er motivet.

HENRIK BØEGH – FORFALD, ARMOD OG CUBANSK STOLTHED
12. MARTS – 23. APRIL - FOYEREN  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Havana er en tilstand - en tidsboble - som kan briste, når som helst. UNESCO har udråbt Havanas 
centrum til verdenshistorisk arv - med dens arkitektoniske vidundere i art nouveau, -deco og spansk 
kolonistil.

Det er brudstykker fra denne verden fotografen Henrik Bøegh præsenterer i smukke fotografiske 
dagbogsblade og gravurer. Fantastiske billeder, der viser hvordan tiden gik i stå her under Castros 
styre. .

Forfaldet i alt for mange tredje-verdenslande skyldes rent faktisk bomber – men i Havana på Cuba 
bunder det hele i fattigdom og følgelig i manglende vedligeholdelse.

FILM OM CUBA I GRAFEN
31. MARTS – GRAFEN – KL 19.30 

Grafen og Furesø Kunstforening viser som et led i udstillingerne om Cuba instruktøren Anja Dal-
hoffs dokumentarfilm “Soy Cubana” fra 2015 – og instruktøren kommer og fortælle om filmens 
tilblivelse. 

”Soy Cubana” følger de to kvinder Mercedes og  Anahiz gennem 10 år af deres liv, deres drømme, 
sorger og glæder og giver et humoristisk og oplysende billede af dagliglivet i Cuba. 

Vi følger udviklingen i landet gennem Fidel Castros kommunistiske styre, som det tog sig ud i 2005, 
over en række reformer og tilnærmelser til USA i 2015.
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FANTASTISKE DUKKEHUSE…
30. APRIL – 1. MAJ  –  FARUM KULTURHUS  
ARRANGØR: MINIATUREFORENINGEN MINI 

ENTRÉ VOKSNE 60 KR./BØRN 30 KR.
WEEKENDBILLET VOKSNE 100 KR./BØRN 50 KR

Der er tale om intet mindre end et tilløbsstykke fra hele verden, når Farum Kulturhus denne week-
end slår dørene op for en klassiker i kulturhuset – nemlig International Dukkehusfestival.

Hvert år på denne tid kan man se de mest fantastiske dukkehuse, man er i stand til at forestille sig 
– og mange af dem har taget tusindvis af timer at ”bygge” – og de er bygget af ægte dukkehusentu-
siaster.

Og - når man siger entusiaster, er man også allerede nede i kredsen af publikummer – her er der også 
mange, mange entusiaster – og de kommer i øvrigt også i stort tal fra det store udland. 

MARIE KRUSES GYMNASIUM  LAVER  OPTAKT TIL KULTURFESTIVAL  
1. APRIL TIL 30. APRIL - FOYEREN
ARRANGØR: MARIE KRUSES GYMNASIUM OG FARUM KULTURHUS

I forbindelse med den japanske kulturfestival i Farum Kulturhus, der åbner den 21. maj, 
indleder kulturhuset og Marie Kruses Skole et samarbejde – hvor gymnasiets billedkunsthold på 
B-niveau udstiller.

Udstillingen er henlagt til Café Rucola og skal ses som en optakt til selve kulturfestivalen. Som led 
i undervisningen skal eleverne både selv skabe værkerne og overveje, hvordan udstillingen bedst 
sættes op.

EVENTYR, MALERI OG KERAMIK
30. APRIL – 13. JUNI - FLØJGALLERIET  
ARRANGØR: AZURMALERNE 

Tove Bastian, Mona Jahn og Azurmalernes nye formand Marianne Warholm udstiller med det fælles 
tema: Eventyr i maleri og keramik. 

De illustrerer og lader sig inspirere af eventyr af H.C. Andersen, Brødrene Grimm og fra kunstnernes 
egne eventyr og fantasier. 

Det er første gang, at de tre kunstnere udstiller sammen efter at Marianne Wahrholm også er 
begyndt at udfolde sig i keramikkens verden. Det var netop på keramikværkstedet, at ideen opstod.
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JAPANS MANGFOLDIGE KULTUR - JAPANSK KULTURFESTIVAL
21. MAJ - 13. AUGUST 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Japan er et rige med en tusindårig kulturtradition - og vi taler om mange tusinde år. 
Hvad kulturen byder på kan man få et indblik i under den Japanske Kulturfestival gennem en 
spændende retrospektiv udstilling om solens land.

Udstillingen giver et tidsbillede og runder en række kunstarter og kulturområder, der har præget 
Japans udvikling frem til i dag - og som også i dag er noget af det, vi europæere forbinder med Japan.

Noget af det, man kan opleve er blandt andet origami - der ganske enkelt betyder papirklip på ja-
pansk - og viser de klassiske, kunstfærdigt foldede papirmodeller i ultratyndt rispapir.

MARIKO WADA – JAPANSK KERAMIK & 
TETSUKO MATSUZUKA JENSEN 
TEGNINGER, MONOPRINTS OG SKULPTURER
21. MAJ – 16. AUGUST – GALLERIET 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS
 
Mariko Wada er japansk keramiker, uddannet på Designskolen Kolding og 
hendes keramiske virke handler om at grundforske forholdet mellem udtryk 
og sansning gennem former.

Det er kunstnerens intension gennem kunsten at undersøge relationer 
mellem mennesker. Det kan man også sige om medudstilleren Tetsuko 
Matsuzuka Jensen, som arbejder med forbindelsen til vores forfædre. 

Alt i naturen har en sjæl som os. Efter døden bliver vi genfødt i skikkelse af 
noget andet og indgår på den måde i en større cyklus. Det hele har et stænk 
af østens vidunderlige mystik.

AZURMALERNES JAPANSKE SOMMERUDSTILLING 
18. JUNI – 8. AUGUST - FLØJGALLERIET  
ARRANGØR: AZURMALERNE

I forbindelse med Furesøs store japanske kulturfestival, vil Azurmalerne bidrage med deres bud på 
japansk inspireret kunst og keramik. 

Azurmalerne har blandt andet indbudt Farum Keramikforening til en fællesudstilling, som samtidig 
markerer, at foreningen i 2016 fejrer 25 års jubilæum. 

På udstillingen vil Azurmalerne og Farum Keramikforening vise et bredt udsnit af værker - kunst og 
brugskunst lavet i stentøjsler og porcelæn. 

BROCHURE_FARUM_KULTURHUS_FORAAR_2016_11.11.2015.indd   8 11/12/15   14:46



9

SCENOGRAFIER

Farum Kulturhus er først og fremmest et 
kunstudstillings-, teater- og musikcenter - og 
et populært mødested for borgerne i Furesø. 

Men selve Kulturhuset bliver også brugt til 
eksempelvis blomsterarrangementer og 
årstidsinspireret oppyntning.

Det er kulturhusleder Zanne Jahn, som selv de-
signer disse scenografier, som er meget værd-
sat af gæsterne - måske især julepanoramaet. 

Men også blomsterarrangementerne er 
populære - her er for eksempel de festlige vas-
er med det kulørte vand.

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 finder man også scenen, der bruges til 
musikarrangementer på udvalgte lørdage i 
årets løb. 

I tilknytning til cafeen findes 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, som også klarer sel-
skaber.

Ring til 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.
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Musik
16. januar 
Classic Ballroom
Foyeren kl. 11.30

23. januar 
Helen Davies og Calon
Foyeren kl. 11.30

30. januar 
Max Wulff
Foyeren kl. 11.30

6. februar 
Holtsø & Wittrock
Foyeren kl. 11.30

20. februar 
B Flat
Foyeren kl. 11.30

5. marts 
Værløse Jazzkompagni
Foyeren kl. 11.30

5. marts 
Ciconiaband
Foyeren kl. 13.00

12. marts 
Christian Seivert
Foyeren kl. 11.30

19. marts 
The Heaters
Foyeren kl. 11.30

9. april 
Musikskolen
Foyeren kl. 11.30

14. maj 
Django Tigers
Foyeren kl. 11.30

25. maj 
Ai Tashiro
Foyeren kl. 11.30

28. maj 
Yuzuru Hiranaka
Foyeren kl. 11.30

NYTÅRSKONCERT MED ”CLASSIC BALLROOM”
16. JANUAR – KL. 11.30 - FOYEREN – ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Traditionen tro spiller Furesøs eget store underholdningsorkester, “Classic Ballroom”, 
til festlig nytårskoncert.

Det 20 mand store orkester dirigeres af Bjarne Holm og sangsolist er Lisbeth Sørensen. 
På programmet er Strauss, Lumbye, Gade, Benatzky og Normann Andersen.

HELEN DAVIES OG CALON HARPESPILLERNE
23. JANUAR – KL. 11.30 – FOYEREN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS – FRI ENTRÉ

Gennem en stor del af livet har den walisisk fødte virtuose harpespiller Helen Davies 
rejst rundt i verden med sin harpe og samlet sange og melodier - samt de historier, der 
er knyttet til disse sange og melodier. 

Calon er Helen Davies ensemble, som er en gruppe harpespillere, som alle brænder for 
harpens magi og poetiske musik. Calon har til huse i Solhjorten i Farum og optræder 
mange steder i Danmark.
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HOLTSØ & WITTROCK BLUES
6. FEBRUAR – KL. 11.30 - FOYEREN – FRI ENTRÉ  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Holtsø & Wittrock leverer et sjældent dansk bud på den ægte vare, når 
blues er bedst. En musikalsk rapport fra livets blindgyder, om afmagt og 
uforløste følelser men også om, at kærligheden findes et sted derude.

Jes Holtsø har selv været hele turen igennem fra at være barnestjerne 
i Olsen Banden-filmene til at blive stofmisbruger – og til at komme til-
bage til livet igen. 

Efter at have udgivet to album og turneret har ensemblet nu været i 
studiet igen. Denne gang på dansk og den gyngende soul og sumpede 
rockblues er bevaret med Jes Holtsøs forrygende rå bluesstemme.

MAX WULFF
30. JANUAR – KL. 11.30 - FOYEREN – FRI ENTRÉ  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Max Wulff spiller stilren musik fra dengang, man havde pladespiller 
og LP-plader af sort vinyl. Og musikken udføres med nærvær og - ikke 
mindst - en hel del af sjælen fra samme tid nemlig de langhårede 70’ere!

Wulff er folkblues fra øverste hylde, og det indebærer blandt andet et 
guitarspil, der sidder præcist i skabet med både slide og fingerpicking.

Det hele fremføres med et glimt i øjet og med afsæt i et klassisk 
repertoire med direkte linje til mange klassiske blues-pladereoler, hvor 
man finder navne som fx Ry Cooder, Chet Atkins, Chuck Berry, Hank 
Williams, John Fogerty, Mark Knopfler, samt J.J.Cale, Cash og Clapton. 
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VÆRLØSE JAZZKOMPAGNI – FEM LOKALE MUSIKERE
5. MARTS – KL. 11.30 - FOYEREN – FRI ENTRÉ 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Værløse Jazzkompagni har eksisteret siden 2011 og har skabt sig et alsidigt swing- og latin-inspireret 
repertoire, hvoraf en del er forsynet med herlige danske sangtekster. 

Musikernes elegante behandling af melodierne skaber en inspireret og dynamisk sound, som bliver 
forstærket af den bevidste brug af variationer i lydbilledet, krydret dels med sang, dels med flot ar-
rangerede saxofon- og basunstemmer.

Orkestret består af Erik Petersen, bas og sang, Poul Reib, trommer, Poul Mørch Petersen, sax, Hans 
Svenné, basun med Niels Elberling på piano.

SWINGENDE JAZZ I FOYEREN
20. FEBRUAR – KL. 11.30 – FOYEREN – FRI ENTRÉ  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

”B-flat” er et jazzband, der med lyst og charme spiller fra den store amerikanske sangbog tilsat en 
vifte af skønne revymelodier, svenske folkeviser og ikke mindst egne kompositioner.

Besætningen er modne mænd med en uhelbredelig tilbøjelighed til livsglad jazz med hel- og halv-
professionnel baggrund som jazzmusikere. 

Forrest er Niels Oldin på tenorsax og Jørn Nørredal på trombone.  Ved klaveret sidder Palle Jes-
persen, på bas medvirker Torben Jørgensen, på guitar Tue Hjelmvig og ved trommerne sidder Knud 
Skriver. 

AZUR, NATUR OG MUSIK
5. MARTS – KL. 13 – FOYEREN – FRI ENTRÉ
ARRANGØR: AZURMALERNE

I forbindelse med Azurmalernes fællesudstilling med Danmarks Naturfredningsforening, vil selve 
åbningen af udstillingen blive efterfulgt af et lille musikalsk intermezzo i Foyeren.

Det er Ciconiaband, der spiller for til fællessang, og sangene tager udgangspunkt i det fokus, Azur-
malerne og Naturfredningsforeningen har lagt på udstillingen.

Bandet er Lars Juel Sørensen og Alf Blume. Sidstnævnte er formand for Naturfredningsforeningens 
Furesø-afdeling og er opstået i foreningen ”Storkene”, som arbejder for at storken kan vende tilbage 
til Danmark. 
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CHRISTIAN SIEVERT & FLEMMING QUIST MØLLER
12. MARTS – KL. 11.30 – FOYEREN – FRI ENTRÉ 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

To af dansk musiklivs store personligheder Christian Sievert og Flem-
ming Quist Møller sætter hinanden stævne denne tidlige forårslørdag. 
De har spillet sammen siden 1964 og skabt et hav af store øjeblikke.

De to var de første herhjemme, der begyndte at arbejde på det seriøse 
plan med latinamerikansk og spansk musik – og gennem årene har de 
hver for sig besøgt musikere fra disse steder.

Begge har medvirket på LP- og cd-indspilninger i et omfang, så 
antallet for længst er glemt. Og på Christian Sieverts seneste cd er de 
to musikeres samspil igen blevet rost i høje vendinger af anmelderne.

THE HEATERS – ROCK BALLADER FRA 60’ERNE
19. MARTS – KL. 11.30 – FOYEREN – FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

The Beatles skrev og indspillede mange af dem. Searchers, Stones og 
Elvis væltede dem ud af ærmerne - og teenagere verden over lappede 
dem i sig: Rock-balladerne, der blev klassikere kloden rundt.

Dengang var der ikke synthezisere, trommemaskiner, vocalizere og 
andre maskiner. Nej, dengang var det selve det musikalske håndværk, 
der var i højsædet. Man skulle både kunne komponere, synge og spille…

Sådan bliver det også, når The Heaters fra Nordsjælland kommer på 
besøg i Farum Kulturhus den 19. marts 2016 og giver smagsprøver på de 
sange, der henrykte det meste af den fri verden i 60’erne.
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MØD DE NYE MUSIKTALENTER
9. APRIL – KL. 11.30 – FOYEREN – FRI ENTRÉ 
ARRANGØR: FURESØ MUSIKSKOLE

Tre unge musikere fra Furesø Musikskoles talentlinje giver koncert 
denne lørdag – og selvom de er meget unge, har de allerede spillet i en 
hel del år og er nået meget langt på deres instrumenter.

De tre unge elever, der undervises på skolens talentlinje, er: 16-årige 
Christian Skovlund på obo, 17-årige Caroline Juel Fritzen på violin og 
19-årige Mie Hildebrandt på tværfløjte.

Musikken bliver Mozarts obokoncert, Oskar Riedings koncertino for vi-
olin og Joseph Haydns fløjtekoncert. Og publikum vil sikkert fornemme, 
at der venter de tre unge musikere en musikalsk fremtid. 

DJANGO TIGERS MED SIGØJNERSWING
14. MAJ – KL. 11.30 – FOYEREN – FRI ENTRÉ 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

En unik genoplivelse af Django og Stéphane Grappellis berømte 
sigøjnerswing, som fans kender fra bandet Hot Club de France, som det 
fremstod i sin glansperiode i 30’erne.

I hvide smokinger og med musikken kopieret ned i detaljen vil den 
berømte musik genopstå på ny, men denne gang med danske musikere: 
Walter Clerici, Peter Williams Michael Dahl og Kurt Mortensen.

Gypsy-swing, jazz manouche, gajos-wing… kært barn har mange navne, 
men det drejer sig alt sammen om den musik, som oprindelig blev ud-
viklet af Django Reinhardt, som kom til verden for over 100 år siden. 
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JAPANSK FLØJTENIST I VERDENSKLASSE
25. MAJ – FOYEREN – KL 19.30 - FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Den japanske fløjtenist Ai Tashiro er et spændende musikalsk 
bekendtskab fra Asien. Hun har boet i Danmark siden 2000 og har en 
fireårig japansk konservatorieuddannelse med i nodetasken.

I Danmark begyndte Ai Tashiro forfra på Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium. Det var fløjtenisten Toke Lund Christiansen, der trak 
med sin viden om, hvordan man også kan udtrykke sig gennem 
musikken.  

Ai Tashiro vil blandt andet spille “Voice” af Japans største moderne 
komponist, Toru Takemitsu. Det er et værk, der lever i kraft af en vold-
som kontrast mellem stilhed og ekspressiv bevægelse.

JAPANSK CEMBALIST I KULTURHUSET
28. MAJ – FOYEREN – KL. 18.00 -  FRI ENTRÉ
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS

Denne lørdag bliver der koncert i kulturhusets foyer med den 
japanske cembalist Yuzuru Hiranaka i Farum Kulturhus. 

Yuzuru Hiranaka er ansat som organist i Skt. Johannes Kirke, København 
og har en omfattende karriere som organist, cembalist og gæstelærer 
ved konservatorier. Han afholder masterclasses over hele verden.

Yuzuru Hirinaka har tidligere været ansat ved Værløse Kirke og er 
derfor kendt af mange i lokalområdet som en meget dygtig musiker.  

BROCHURE_FARUM_KULTURHUS_FORAAR_2016_11.11.2015.indd   15 11/12/15   14:46



16

Børneteater
23. januar 
Frække Jensen og Lille Stille Frede
Teatersalen kl. 11.00 

13. februar 
Den Standhaftige Tinsoldat
Teatersalen kl. 11.00

12. marts 
Eventyrkisten
Teatersalen kl. 11.00

9. april
Rumlerikkerne i Slikbøvsens Land
Teatersalen kl. 11.00

Alle forestillinger er egnet til børn fra tre år og 
opefter og er egnet for hele familien.
Forestillingerne varer mellem 30 og 45 minutter.

Entre: kr. 50,- pr. billet.

FRÆKKE JENSEN OG LILLE STILLE FREDE
23. JANUAR - KL. 11.00 – TEATERSALEN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS OG DET LILLE VERDENSTEATER 

Frække Jensen er livsglad og ubekymret og kasserer alting med let hånd: ’Hvor der 
handles, der spildes’, siger han. Ved siden af bor Lille Stille Frede. Han ser muligheder 
i alt, som Jensen kasserer. 

Af de kasserede ting får Frede i løbet af kort tid opbygget et fantastisk sted at være.  
Medvirkende: Max Bering, Ranveig Petersen og Anne Kurtzweil.

DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT
27. APRIL - KL. 11.00 – TEATERSALEN
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS OG ANDERSENS KUFFERT 

En dreng får 25 tinsoldater i gave.  Alle er ens udover én, som kun har et ben. Men han 
får lov til at være med i legen alligevel.

Da legetøjet pakkes væk, glemmer drengen den etbenede soldat, som den nat oplever 
en smuk og dejlig danserinde. Men hun tilhører en trold. Basta! 

Efter en tur i havnen ender historien igen i børneværelset, hvor den begyndte. Danserin-
den og tinsoldaten er atter sammen, men trolden har ikke glemt noget...
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EVENTYRKISTEN
12. MARTS - KL. 11.00 – TEATERSALEN 
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS OG STYRMAND VOLTERS 
TEATER 

Kirsten og Katrine har arvet en lille kiste fra deres tip-top-oldefar Styr-
mand Volter. Den er fyldt med eventyr, som bliver fortalt med hjælp fra 
publikum og med rekvisitter fra børnenes egen verden. 

Så læn dig tilbage og slå ørerne ud og oplev eventyrkisten på mirakuløs 
vis havner hos Kirsten Breum og Katrine Jensenius, der loyalt fortsætter 
Styrmandens fortælletradition.

Stykket og de medvirkende er fra det genopståede ”Styrmand Volters 
Teater”, og når man kommer der, kan alle over tre år opleve spændende 
ting - og husk: Man skal have øjnene med sig, for det er i farver.

RUMLERIKKERNE I SLIKBØVSENS LAND
9. APRIL - KL. 11.00 – TEATERSALEN  
ARRANGØR: FARUM KULTURHUS OG TAASTRUP TEATER

Teatret Milton, Sand & Søn præsenterer forestillingen således: En tidlig 
morgen opdager Rumlerikkerne, at Kerne er forsvundet. Den ensomme 
Slikbøvs, der hader frugt og sunde sager, har kidnappet Kerne.

Det har den gjort for at få en ven og nu begynder Rumlerikkernes fare-
fulde rejse til Slikbøvsens Land med Den Sure Sok, der giver Rumlerik-
kerne et magisk Gulerodssværd og et Hold Kæft Bolche, klar til kamp.

Rumlerikkerne er en musikalsk fortælling med sange og rim. Temaet er 
sundhed, motion og venskab - det skal være sjovt at være sund og møde 
nye venner.
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FORÅR I JAPANS TEGN
21. MAJ TIL 13. AUGUST – JAPANSK KULTURFESTIVAL  
HELE KULTURHUSET OG HELE FURESØ KOMMUNE

Der er langt fra Japan til Furesø. Men Japan byder på så mange kul-
turelle udfordringer kunstnerisk, erhvervsmæssigt, musikalsk, litterært 
og historisk, at Furesø gerne vil præsentere dette fantastiske land. 

”Japansk Kulturfestival 2016” åbnes den 21. maj 2016 i Farum Kulturhus, 
og er et samarbejde mellem alle kommunens kulturinstitutioner, foren-
ingslivet, erhvervslivet, Den Japanske Ambassade, japansk erhvervsliv  
og Furesø Kommune. 

JAPANSK HAVE MIDT I KULTURHUSET

Centrum for begivenhederne under kulturfestivalen bliver en japansk 
have midt i Farum Kulturhus som et samarbejde mellem japanske have-
folk og det lokale firma Jagro Planter og Koi. 

Opbygningen af haven kan følges af kulturhusets gæster fra både 
biblioteket og Cafeen som et levende symposium.
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JAPANSK MUSIK OG KUNST

I løbet af den japanske festival præsenteres mange spændende 
arrangementer: Koncerter med Japanske musikere, udstillinger med 
værker af japanske billedkunstnere og unge i Furesø. Biblioteket by-
der ind med foredrag om Japan, og andre arrangementer står foren-
ingslivet for - blandt andet selvforsvar, smykkekunst, sushi, planter, 
kimonoer, japansk litteratur, haiku-digte og meget mere.

Læs de respektive sider i hæftet her om kunst og musiktilbud – og 
senere i løbet af foråret - også lokalpressen om kommende 
arrangementer i forbindelse med den japanske festival.
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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 verdensberømte “Michelin-Guide”

Værket er af den store japanske skulptør: 
Tetsou Harada 

Parken findes ved Farum Hovedgade 43.

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 Bybæksko-
len til foreningsbaserede aktiviteter. 

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

De ca. 3.500 m2 rummer tre mødelokaler, et pro-
jektrum, to bevægelseslokaler, et auditorie, Træ & 
Metal Lauget samt et stort fællesareal og endelig 
er de hjemsted for kommunens månedlige byråds-
møde
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FURESØ BIBLIOTEK & BORGERSERVICE

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

Biblotekets 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

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

Åbningstider:
Tirsdag – lørdag 10-16

www.immigrantmuseet.dk

GALLERIERNE

Farum Kulturhus råder over fem skønne udstillingssteder, der hver har sit eget udtryk og sin egen 
karakter.

Først og fremmest husets store, smukke udstillingsrum, Galleriet, hvor ansete kunstnere har lagt 
vejen forbi og udstillet vidunderlige værker - store malerier, skulpturer og fantastiske installationer.

I umiddelbar nærhed findes Fløjgalleriet og Ganggalleriet, hvor den intime atmosfære passer smukt 
til fx mindre skulpturer, mindre malerier, glaskunst og grafisk værker, akvareller og blandform.

Så er der Foyeren, som altid kommer i spil til koncerter og matineer - og naturligvis, når huset viser 
værker af fotokunstnere.

Sluttelig er der Loungen, som fra tid til anden lægger vægge til små intime udstillinger - og 
forestillinger.
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BILLEN – HVOR BANDS’ENE ØVER

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

Der er pt 25 bands, der øver, herunder to bigbands, pigtrådsforeningen ”Rock & Old”, ”Jazzfritteren” 
foruden en lang række amatørorkestre, så der er lidt ventetid.

Hvis du interesseret kan du kontakte Farum Kulturhus: farumkulturhus@furesoe.dk

GRAFFITI-VÆGGEN VED KULTURHUSET

Kunstnerisk talent opstår mange steder – og ikke altid lige der, hvor man forventer det. Således er 
der fra tid til anden graffitimalere, som viser særligt talent – og andre synes blot det er skægt at være 
med. 

Begge dele kan lade sig gøre i Farum Kulturhus – på husets graffitivæg. Så er det bare om at finde 
spraydåserne og de kreative ideer frem og komme i gang.

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 begynder først til september – men det er en god ide, allerede at tilmelde sig til den 
kommende sæson nu.

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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INDKØBSBUSSEN

Indkøbsbussen administreres af Ældresagen i Furesø Kommune. Bussen henter kommunens ældre, 
så de også kan komme i Kulturhuset og Farum Bytorv. 

Der serveres wienerbrød og en lille en til halsen – mod betaling.

FYRAFTENSSANG

Den anden tirsdag i måneden er der Fyraftenssang i Kulturhuset. Sæsonen indledes hvert år i sep-
tember og fortsætter henover nytåret. Således er der fire arrangementer med fyraftenssang i foråret 
2016 – januar, februar, marts og april. 

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 giver 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
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TURISTBROCHURER

I Farum Kulturhus’ foyer findes et hyldearrangement lige ved Kulturbutikken. 

Her kan man finde mange forskellige turistbrochurer fra ligeså mange 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 hylderne og bliv inspireret.

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 – eller på tlf. 72 16 52 48 og kulturhusservice@furesoe.dk

UDLEJNING

Booking af Teatersalen:
Ved arrangementer i Teatersalen er der en standardopstilling for borde og stole (sildebensforma-
tion). Ønskes en anden opstilling sendes en mail til kulturhusservice@furesoe.dk med oplysning 
om antal publikummer. 

Det koster typisk to mandetimer á kr. 360,- for en opstilling og efterfølgende 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. 

Mod betaling (se ovenfor) kan der sættes et ønsket antal stole op. Ønsker man at leje et lokale i 
Farum Kulturhus, skal man henvende sig i Kulturbutikken.

BROCHURE_FARUM_KULTURHUS_FORAAR_2016_11.11.2015.indd   24 11/12/15   14:47



25

FRIVILLIGCENTER FURESØ

Frivilligcenter Furesø er en selvstændig forening, der tilbyder at virke for alle andre foreninger i 
Furesø Kommune, der har behov for at gøre brug af borgere, der ønsker at være frivillige.  

Foreningen afsøger også behov for frivillige initiativer til glæde for borgere med særlige behov og 
yder rådgivning og støtte til ildsjæle, som arbejder på at etablere nye foreninger og/eller selvhjælps-
grupper.

Frivilligcenter Furesø kan kontaktes på tlf. 20 90 97 07 eller på foreningens hemmeside www.friv-
illigfuresoe.dk 

GRAFEN

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

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

VÆRKSTEDERNE

Farum Kulturhus har en række værksteder for smykkefremstilling, glas, keramik og billedkunst. 

Lokalerne er åbne for medlemmer af de forskellige foreninger, der tilbyder aktiviteter indenfor disse 
områder. 
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ELVIS ON MY MIND
FREDAG 8. JANUAR • KL. 20:00 

LØRDAG 5. MARTS
SÅ SYNG DA FURESØ

ONSDAG 20. JANUAR • KL. 20:00 
SIMON TALBOT

TORSDAG 4. FEBRUAR • KL. 20:00
LASSE RIMMER

FREDAG 12. FEBRUAR • KL. 20:00
HENNING STÆRK

SØNDAG 6. MARTS • KL. 15:00
JEG ER RIG

FREDAG 11. MARTS • KL. 21:00
BO KASPERS ORKESTER

ONSDAG 24. FEBRUAR • KL. 18:00
MIO MIN MIO

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

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

BROCHURE_FARUM_KULTURHUS_FORAAR_2016_11.11.2015.indd   26 11/12/15   14:47



27

FREDAG 12. FEBRUAR • KL. 20:00
HENNING STÆRK

27. MARTS • KL. 19:00 & 29.03-01.04 • KL. 16:00
VI MALER BYEN RØD
         BYEN RoD

VI MALERMUSICALEN   

FURESO/ UNGDOMSSKOLE & FURESO/ MUSIKSKOLE
& GALAKSEN PRAESENTERER

KULTURHUSET G
ALAKSEN

PREMIERE 25. 
marts kl 16.00

26.27.28
.29.30. marts  KL. 19.00

BILLETT
EN.DK

STEINWAY PRISVINDERE
ONSDAG 25. MAJ • KL. 19:30 

TORSDAG 14. APRIL • KL. 19:00
CHRISTIAN FUHLENDORFF

LØRDAG 23. APRIL • KL. 11:00
MOTOR MILLE

ONSDAG 4. MAJ • KL. 20:00
SANNE SALOMONSEN M. BAND

SØNDAG 22. MAJ • KL. 15:00
DAVID HELFGOTT

SØNDAG 29. MAJ • KL. 16:00
MAKIKO HIRABAYASHI TRIO

BØRNERYTMIK 
2. JANUAR • 6. FEBRUAR • 5. MARTS • 7. MAJ • KL. 10:00
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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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