
Farum Kulturhus 
- et hus i bevægelse

EFTERÅR 2019
Velkommen til en ny sæson hos Farum Kulturhus
Se alle vores nye arrangementer for efteråret 2019.
Nye udstillinger, koncerter, foredrag og børneteater. 
Husk at sætte kryds i kalenderen!
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Hvordan måler man succes?  
Det spørger vi tit os selv om i Farum Kulturhus – men vi knytter 
næsten altid succes-begrebet sammen med den omstændig- 
hed, at et arrangement har været besøgt af rigtig mange på én 
gang. Det er altid noget, vi glæder os over.

Det gælder fx Kulturhusets lørdags-foyerkoncerter, hvor det 
efterhånden er blevet reglen, at der kommer mange hundrede 
borgere for at høre og se på – så mange, at vi hver eneste gang 
må i depoterne efter ekstra stole – mange ekstra stole faktisk. 

Vi er også blevet vant til, at vores kunstudstillinger besøges af 
borgere i tusindtal, og det er jo svært ikke at glæde sig over, at 

vi gang på gang er i stand til at ramme noget, der går bredt ud i folke- 
sjælen, og som rigtig mange angiveligt har lyst til at blive en del af ved 
deres tilstedeværelse.

Alt det her sker side om side med, at man i dag taler om, at der også skal 
være plads til smalle produktioner – men jeg opfatter egentlig vores 
opgave i Kulturhuset som værende  i den brede, lidt folkelige genre. Vi skal 
underholde – og det skal vi både på kunstfronten og musikfronten – og bred 
underholdning har det med også at skulle have et vist mål af folkelighed.

Men – når det er sagt – er vi altid åbne.  Vi modtager gerne respons og kon-
krete ideer fra borgerne – også opfordringer til at prøve andre ting. Vi har i 
øvrigt fra tid til anden også været meget udfordrende – og sjovt nok har det 
ført til nogle af de største publikumstræffere i Kulturhusets historie.

Men lad os høre fra jer. Vi er altid parate til kulturel dialog – og vi har aldrig 
været bange for at vove pelsen.

Velkommen til efterårssæsonen 2019. 

Zanne Jahn
Leder af Farum Kulturhus

UDEN PUBLIKUM VAR VI INTET



SWEET SPOTS

Biblioteket: Midt i huset ligger Farum 
Bibliotek og begrænset borgerservice. 

Immigrantmuseet: Danmarks eneste 
Immigrantmuseum. 
Se mere på www.immigrantmuseet.dk.

Billedskolen i Farum: Se mere på www.
farumbilledskole.dk.

Værkstederne: Kulturhuset har 3 
værksteder: Atelieret, keramikværk-
stedet samt et sten og smykkeværk-
sted. De bruges flittigt af foreninger 
og oplysningsforbund. 

Furesø Musikskole: På 1 sal ligger 
Furesø Musikskoles administration 
samt øve/undervisningsrum. Ud over 
*de Foyerkoncerter Musikskolen byder 
ind med, kan man ofte høre pop up 
elevkoncerter i Foyeren og i Galleriet. 

Grafen: Grafen viser premierefilm, men 
også live streamet operaforestillinger.  
Se mere på www.grafen-bio.dk 

Ældresagen: Ældresagen har lokaler 
i Farum Kulturhus, hvor der foregår 
mange aktiviteter. Se mere på www.
aeldresagen.dk/lokalafdelinger/farum 

.Samarbejdspartnere
Furesø Arkiver & Museer, Azurmalerne, 
Bibliotek og Borgerservice, Billedsko-
len, Cafeen, Egnsteatret Undergrunden, 
Farum Gymnastikforening, Farum 
Skytteforening, Film Art Skolen, Kera-
mik og Glas Foreningen, Frivilligcenter 
Furesø, Furesø Kunstforening, Galaksen, 
Grafen Bio, Immigrantmuseet, Kulturelt 
Samråd, Modeljernbaneklubben, Furesø 
Musikskole, Oplysningsforbundene, 
Netop Allerød-Furesø, Ældresagen, 
Skovhuset, Skovgården og Jobcentret.

Den Japanske Have: Skabt i 2016 af 
japanske havekunstnere i forbindelse 
med festivalen ”Japan i Furesø. Haven 
er stort set smuk hele året men især i 
sommermånederne, når den blomstrer. 
Haven ligger i forbindelse med caféen, 
så man kan nyde sin frokost eller en 
kop kaffe ude i den fri luft. 

Cafeen: 
Centralt i huset finder man Caféen, 
hvor man kan tage en stille stund 
med en kop kaffe, et glas vin eller 
en øl. Cafeen byder desuden på et 
godt udvalg af hjemmebag samt 
enkelte frokostanretninger. 

Loungen: Et meditativt lokale hvor man 
kan sidde i fred og ro og studere, læse 
aviser eller bare vegetere. 

Gallerierne: Når du alligevel er i Farum 
Kulturhus, så husk at tage en tur igen-
nem husets gallerier. Der er altid en 
udstilling, der er værd at opleve. 

I KULTURHUSET FINDER DU OGSÅ
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Farum Kulturhus
Stavnsholtvej 3
3520 Farum

5
UDSTILLINGER

12
FOYERKONCERTER

28
BØRNETEATER

20
DIV. ARRANGEMENTER

Billede fra forstillingen ”Boris og den glade løve”

på billedet: Asger Comez Frøkov og hans løve

Åbningstider: 
Mandag – torsdag: 08.00 – 21.00
Fredag: 08.00 – 19.00
Lørdag – søndag: 09.00 – 16.00

Kontakt: 
Tlf. 7216 5248
farumkulturhus@furesoe.dk
www.farumkulturhus.dk

EFTERÅR 2019
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UDSTILLINGER

Farum Kulturhus åbner dørene for al den krea- 
tivitet, der findes i Furesø Kommune med udstil- 
lingen ”Lokale Kunstnere”.

Hvert andet år inviterer Furesø Kunstforening  
kunstnere bosat i Furesø Kommune, eller bosat  
i en anden kommune og medlem af foreningen,  
til at udstille i alle Kulturhusets gallerier. 
Her kan kunstnerspirer måle sig med mere  
erfarne kunstnere. 

Hver kunstner kan deltage med to værker. Del- 
tagerantallet ligger omkring 100, og udstillingen 
spænder bredt fra malerier til keramik, fotos og 
tekstilkunst. Furesø Kunstforening glæder sig til 
igen i år at præsentere den store talentmasse,  
som findes i Furesø Kommune.
Borgmester Ole Bondo Christensen holder fer- 
niseringstalen.

Tilmeldingsskemaer fås i Kulturbutikken i Farum 
Kulturhus fra uge 24.

Arrangør: Furesø Kunstforening

LOKALE KUNSTNERE 2019

LØRDAG DEN 17. AUGUST - 28. 
SEPTEMBER I ALLE GALLERIER

FERNISERING KL. 12.15  
I GALLERIET
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GRIBSKOVMALERNE 
GRIBER PENSLERNE
Lørdag den 5. oktober - 10. november   
GangGalleriet
Fernisering kl. 12.45

Gribskovmalerne er en kunstnersammenslutning 
med omkring 40 udøvende kunstnere, der blev 
stiftet i 1952. De ser det som deres fornemste 
pligt og fælles formål, at fremme medlemmers og 
gæsters viden om kunst og kunsthåndværk generelt. 

Der er stor spændvidde blandt medlemmerne både i 
alder og kunst, og heldigvis er den unge generation 
også repræsenteret, så ny inspiration kan tilfalde 
alle. Udstillingen bliver stor og varieret, og næsten 
alle former for kunst vil blive repræsenteret. 

Arrangør: Farum Kulturhus

MANGFOLDIGHEDEN 
BLOMSTRER
Marianne Warholm, Kirsten Sørensen, Kirsten 
Rosenfeldt, Lise Hartman og Inga Andersen 

Lørdag den 5. oktober - tirsdag den 12. 
november i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Mangfoldigheden blomstrer i denne udstil-
ling, hvor 3 Azurmalere har slået sig sammen 
med 2 keramikere fra Furesø Keramik og 
Kreativ Forening. 

De to keramikere udfolder sig i forskellige 
lertyper og teknikker, men de viser også 

spændende variationer i glasurer og 
begitninger.

De tre Azurmalere har hver sin til-
gang til maleriet og hvert sit udtryk. 

Marianne maler ekspressivt efter en 

fysisk smerteperiode, men hun lader sig 
også inspirere af naturen i mere figurative 
billeder. 
Kirsten S lader blyanten fange et øjebliks-
billede og færdiggør herefter i akvarel eller 
pastelfarver.
Kirsten R’s billeder spænder vidt fra figura-
tivt til abstraktioner over naturen.

Malerier, akvareller og keramik søges at 
understøtte hinanden – enten i farve eller 
budskab.

Arrangør: Azurmalerne

UDSTILLINGER
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UDSTILLINGER

Gribskovmalerne griber penslerne
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Jens-Peter Kellermann og Lars Braun  

Lørdag den 5. oktober - onsdag den 13. november  
i Galleriet 
Fernisering Lørdag d. 5/10  kl. 12.15 

Det bliver et spændende møde mellem den farve-
rige og sprudlende Lars Braun overfor Jens-Peter 
Kellermann med sine rå og til tider humoristiske 
skulpturer, hvilket dog ikke forhindrer dem i at 
rumme alvorlige eksistentielle pointer og finter.

Lars Braun kan lide farver i sine abstrakte og naiv- 
istiske billeder, der ofte er præget af mennesker og 

fugle i glad samhørighed. Intet er forudbestemt i 
skaberprocessen, hvor positive tanker gør billed-
erne færdige.

Jens-Peter Kellermanns rustikke skulpturer er 
sammensat af forskellige materialer, hvor den 
ædle bronze og den klassiske marmor får modspil 
af sort skiffer og mere eller mindre bearbejdede 
træstykker. En teknik der, udover at spille på 
modsætningerne mellem materialer, også giver  
en mærkbar forskel i stoflighed.

Arrangør: Farum Kulturhus

RÅ SKULPTURER OG  
FARVEGLADE MALERIER

UDSTILLINGER
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Fællesudstilling for Azurmalerne og 
Furesø Keramik- og Kreativforening

Lørdag den 16. november - tirsdag den 7. januar 
i FløjGalleriet
Fernisering kl. 11.00

Der inviteres til fællesudstilling hos Azurmalerne, hvor 
emnet er tilpasset årstiden: Vinter, is og kulde. Formatet 
60x60 er givet på forhånd. 

Alle kan være med, og der males i akryl, olie eller akva-
rel. Det er op til den enkelte kunstners altid tilstede-

værende fantasi, hvordan han/hun vælger at håndtere 
emnet. Det lyder jo enkelt, men udfordringen ligger i, 
at formatet ligger fast og kan være med til, på den ene 
side, at begrænse udfoldelsesmulighederne og, på den 
anden side, at udfolde sig på et større lærred/papir, end 
maleren er vant til. 

Samtlige 67 azurmalere har mulighed for at tage ud-
fordringen op. Furesø Keramik- og Kreativforening er 
inviteret til at deltage under samme tema.

Arrangør: Azurmalerne

VINTER, IS OG 

KULDE

UDSTILLINGER
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Lørdag den 23. november - 11. januar 
Galleriet og GangGalleriet
Fernisering kl. 12.15

Med udstillingen ”Kulturmøder” ønsker vi at vise, 
hvordan kulturpåvirkning kan afspejles i kunsten. Dels 
gennem kunstnernes gensidige påvirkning, men også 
gennem de enkelte kunstneres inspiration i mødet med 
en fremmed kultur. 

Igennem en årrække har den danske kunstnergruppe 
Corner samarbejdet med kinesiske kunstnere.  Dette 
samarbejde bliver omdrejningspunktet i Furesø 
Kunstforening og Farum Kulturhus’ fælles satsning 
”Kulturmøder”.

Medlemmerne af kunstnergruppen Corner Jens Bohr, 
Alba Enström, Lars Heiberg og Lars Ravn har alle været 
på flere studieophold i Kina, ligesom kinesiske kunst-
nere har været på besøg i Danmark. Blandt dem er den 
kinesiske kunstner Tong Wang, som i dag er medlem af 
Corner. 

Tong Wang har opholdt sig i Sverige og det øvrige Europa 
i tilstrækkelig mange år til at blive inspireret af den 
vestlige kunst og kultur. Den inspiration har han videre-
formidlet til sine kinesiske studerende, som deltager 
i studieophold på Kunstakademiet i København. Vi har 
inviteret Tong Wang og nogle af de studerende til også at 
udstille. 

Cevdet Kocaman har tilbragt en del af sit liv i Danmark 
som tyrkisk kulturattache. Det har i høj grad været med 
til at præge hans kunstneriske uddannelse og inspira-
tion i en retning, hvor man eksempelvis kan se at motiv-
erne kan være nordiske, men farveholdning og teknik 
bærer tydeligt præg af hans mellemøstlige baggrund.

Majid Hoseini kom til Danmark i 2011 som flygtning fra 
Iran med en fortid fyldt med minder, som ikke er lette at 
håndtere. Kunsten er hans måde at bearbejde en svær 
fortid. Tegningerne med kuglepen på avispapir er på vej 
til at blive Majid Hoseinis særlige signatur. I foråret 2019 
deltog Majid Hoseini i tv-udsendelsen ”Danmarks Bedste 
Portrætmaler”.

Udstillingens jernskulpturer er skabt i et møde mellem 
den danske kunstner Søs Brysch og syriske Nasser 
Sardik, som kom til Danmark i midten af 70´erne. I sin 
fritid arbejder han med jernskulpturer og ornamenter. 
Sammen med Søs Brysch har han bl.a. skabt en navne-
tavle til Søborg Kirke.

Jens Bohr, Alba Enström, Lars Heiberg, Lars Ravn og Tong 
Wang. Cevdet Kocaman, Majid Hoseini, Søs Brysch og 
Nasser Sardik.

Arrangør: Furesø Kunstforening og Farum Kulturhus

   KULTURMØDER -  
   DANMARK, KINA 

   OG DEN NÆRE ORIENT

UDSTILLINGER
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UDSTILLINGER



Lørdag den 17. august kl. 11.30 - 13.30 
i Foyeren  
Fri entre

Så starter Foyerkoncerterne op igen, og hvem har 
ikke glædet sig til det? Og hvilken bedre måde at 
starte på end med Lisa Bentzen Kvartet?

Lisa Bentzen er en fantastisk fortolker af jazzens 
mange nuancer. Med sig har hun Jan Eirup på 
klaver, Kåre Sigvertsen på bas og Hugo Scheel på 
trommer. Kvartetten er relativ ny i sin nuværende 
konstellation, men hvis man studerer besætningen 
nærmere, vil man absolut nikke genkendende til 
nogle af de garvede drenge. 
Arrangør: Farum Kulturhus 

FOYERKONCERTER

ENSEMBLE FELIX
Med barytonsangeren Piet Larsen
Lørdag den 7. september kl. 11.30 - 12.30 
I Foyeren  
Fri entre

Foyerscenen bliver fyldt til bristepunktet, når Ensemble 
Felix, i selskab med barrytonen Piet Larsen indtager 
Farum Kulturhus. Ensemble Felix startede som 10 glade 
amatørmusikere, der mødtes for at spille en enkelt 
koncert for sjov. Ansporet af det gode samarbejde, er 
det blevet til et fast samarbejde og talrige koncerter i 
Danmark og det nordlige Tyskland. 

Ensemblet består af 5 blæsere og 5 strygere og kan 
således spille store dele af det klassiske og romantiske 
repertoire i miniatureudgave. Det stiller store krav til 
ensemblet, da alle musikere skal tage ansvar for deres 
egne stemmer. Dette giver et stærkt sammenhold i en-
semblet, både musikalsk og venskabeligt, og det er hele 
motivationen for og drivkraften i Ensemble Felix.

Besætningen er, udover Piet Larsen, Louise Broch og 
Maja Damberg på violin, Søren Lund på bratsch, Thomas 
Bidstrup på cello, Per Dalskov på kontrabas, Lise Bache 
på fløjte, Thomas Nissen på obo, Carsten Bielefeldt på 
klarinet, Mikkel Ring på fagot og Anita Blæsbjerg på horn.
Arrangør: Furesø Musikskole

LISA BENTZEN KVARTET
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Vi er stolte over at kunne præsentere denne duo 
i Farum Kulturhus. 

Guitaristen Jacob Fischer spiller efterhånden 
mere i udlandet end herhjemme, hvor mange 
sikkert kender ham fra alle årene med Svend 
Asmussen eller de flere tusinde koncerter med 
Finn Ziegler og Hugo Rasmussen. 

Denne formiddag kan han opleves i et intimt 
duosammenspil med kontrabassisten Andreas 
Møllerhøj. Sammen vil de plukke det bedste 
fra deres enorme fælles repertoire i jazzens 
evergreens og fortælle historier fra de mange 
år i musikkens verden og de mennesker, der har 
betydet noget for dem.
Arrangør: Farum Kulturhus

JACOB FISCHER DUO
Lørdag den 31. august kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren   

Fri entre

FOYERKONCERTER
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Anders Rose er en alsidig musiker, som både 
gør sig i pop-/rockmusikken, men også, som i 
tilfældet her, i jazzens verden med dens større 
rammer for leg og improvisation. Anders Rose 
spiller i mange forskellige sammenhænge og 
med en bred vifte af kendte solister. Han har væ-
ret fast keyboardmand i Johnny Logans orkester 
siden 2010, samt arbejdet med Danmarks Radios 
Big Band igennem de sidste 10 år, både i deres 
egne produktioner men især som kapelmester i 
Cirkus Summarum.

Med sig i Farum Kulturhus har han nogle af sine 
gode og meget dygtige musikalske legekam-
merater.

Anders Larson på trombone, Thomas Fonnesbæk 
på bas og Rasmus Lund på trommer.  

Så der er lagt op til en eksklusiv jazzlørdag i 
Farum Kulturhus.

Arrangør: Furesø Musikskole

FOYERKONCERTER

ANDERS ROSE KVARTET
JAZZ FOR KENDERE

Lørdag den 14. september kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren   
Fri entre



NOGET OM 
AT BLIVE GREBET
Lørdag den 21. september kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren  
Fri entre

Når vores allestedsnærværende leder af Egnsteatret 
Undergrunden Anders Ahnfelt-Rønne indtager Foyer-
scenen i Farum Kulturhus, så er alle efterhånden klar 
over, at der nu kommer noget udover det vanlige. 
Med sig på denne dag har han cellisten Kirstine Elise 
Pedersen. 

Der bliver både et glimt i øjet og livsalig musikalitet, 
når duoen bevæger sig sikkert rundt i H.C. Andersen, 
Evert Taube, Mikael Wiehe, Piet Hein, Halfdan Ras-
mussen - Chopin, Bach og ikke mindst Saint-Saëns’ 
berømte “Svanen” - kort sagt, en formiddag som nok 
skal gøre dig glad.

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden

HARPER I HUSET
Lørdag den. 28. september 
kl 11.30 og kl. 16.00 
i Foyeren
Fri entre

Denne dag står i harpernes tegn.
Til selve Foyerkoncerten fra 11.30 – 12.30 præsenterer 
vi en harpekoncert af højeste kaliber. Hvilken solist 
det bliver, er en overraskelse. Men vi kan garantere en 
fantastisk time i selskab med en af landets ypperste 
harpenister. 

I teatersalen har 50 elever, sat hinanden i stævne for 
at spille sammen under vejledning af nogle af landets 
dygtigste harpenister. 

Harpedagen afsluttes med en fælles koncert kl. 16.00, 
hvor alle elever spiller sammen - lige fra den lille 
niårige, der kan spille en understemme med den ene 
hånd på sin haspeharpe, til den erfarne 18-årige på 
pedalharpe med kursen sat direkte mod konservatoriet. 
Sammenholdet og fornøjelsen ved at spille sammen er 
lige så stort og smukt som klangen af de 50 harper.

Arrangør: Helen Davis og Furesø Musikskole

FOYERKONCERTER
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IN GOOD 
COMPANY 

Med Lars Verdich
Lørdag den 5. oktober kl. 11.30 – 13.30 

I Foyeren
Fri entre

På utallige opfordringer har Farum Kul-
turhus´musikbooker indtaget de skrå brædder 

med sit ensemble ”In Good Company”. IGC. er 
dedikeret til den autentiske sydstats roots og 

blues tradition, der fortolkes, så publikum på de 
bagerste rækker kan mærke, at de er til koncert. 

Ensemblet består af Lars Verdich på guitar, Kurt 
Mortensen på violin og mandolin. På cajon er det 

Rikke Bjerre og sidst, men ikke mindst, Torben 
Kure på bas og mandolin.

Arrangør: Farum Kulturhus

Orkestret tager, som et af de eneste jazzbands i 
Danmark, udgangspunkt i den specielle musik-
stil, der stammer fra de brølende 20’eres livlige 
vaskebrætbands. Disse huserede i særlig grad på 
de mange små knejper i Chicagos vilde South Side 
kvarter, hvor det entusiastiske publikum stampede 
med fødderne og klirrede med tekopperne - fyldt til 
randen med forbudstidens smuglerwhisky.

I Farum Kulturhus vil der overvejende være kaffe 
i kopperne, men øl og vin kan da købes i cafeen. 
Glæd jer til et godt sammenspillet orkester med en 
unik instrumentering, der nok skal få fødderne i 
bevægelse og sindene i kog. 

Besætningen er Mikael Zuschlag på kornet, Erik 
Spiermann på klarinet og sopransax, Jonas Winding 
på banjo og sang, Hans Kofoed-Nielsen på tuba og 
Lasse Borup på vaskebræt. 

Arrangør: Farum Kulturhus

FOYERKONCERTER

COPENHAGEN 
WASHBOARD FIVE

Lørdag den 19. oktober kl. 11.30 - 13.30 
i Foyeren  
Fri entre
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FOYERKONCERTER

Vi skal en tur rundt i hjertet af eksotiske Rio de 
Janeiro. Den danske bassist Morten Ankarfeldt 
har denne formiddag sat 2 brasilianske stjer-
nemusikere i stævne. Caio Marcio Santos er en 
guitarkapacitet ud over det sædvanlige, der mes-
trer den brasilianske musikstil til perfektion og 
virtuositet. Saxofonisten/fløjtenisten Eduardo 
Neves er et af de største navne indenfor sit felt, 
hvor han har spillet med alle de store brasilian-
ske jazzartister.  

Med denne ikoniske besætning er der lagt op til 
klassiske numre fra den sanselige brasilianske 

sangbog. Et mix af nyt og gammelt på et funda-
ment af samba og bossanova. En smuk og ener-
gisk koncert hvor de 3 musikere spiller direkte 
til hjertet og med en energi, der kan være svær 
at sidde stille til.

Besætningen er Morten Ankarfeldt på kontra-
bas, Caio Marcio Santos på akustisk guitar og 
Eduardo Neves på sax/fløjte.

Arrangør: Farum Kulturhus

SOUNDS 
    OF BRAZIL

Lørdag den 9. november kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren  
Fri entre
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TAIKO  
TROMMER  
Lørdag den 23. november  
kl. 11.30 – 11.55 i Foyeren  
Fri entre 

Som åbning på udstillingen ”Kulturmøder”, 
præsenterer Seidokan karateskole en Taiko 
trommeopvisning. 

Taiko har mytologisk oprindelse i den japanske 
folketradition, hvor trommerne blandt andet 
blev brugt til at intimidere fjender og opildne 
krigere til kamp.

Opvisningen varer kun 20-25 minutter men 
oplevelsen vil sidde i kroppen længe efter.

Arrangør: Farum Kulturhus

Lørdag den 30. november  
kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren  
Fri entre 

Tim Lothar, Peter Nande og Mik Schack er ikke 
bare fremragende musikere hver for sig, sam-
men kan de endnu mere. Armeret med guitar, 
mundharpe, jug (tom whiskey-dunk), vaske-
baljebas, skeer, kufferttrommer, vaskebræt 
og en plastikgris tager de publikum med på 
en rejse i de mere obskure gamle bluessange. 
Det er aldrig kedeligt, og deres spilleglæde er 
smittende.

Nande blev Årets Danske Blues Navn i 2007, 
Tim i 2008, og duoen blev nomineret til Årets 
Nye Folk Navn ved Danish Music Awards i 
2010. Mik Schack behøver vel ingen introduk- 
tion, bortset fra at han var født til at være 

greve af Schackenborg, men at han hellere 
ville spille, male og lave radio og tv.

Arrangør: Farum Kulturhus

LOTHAR, NANDE & SCHACK
Lørdag den 30. november kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren  
Fri entre

FOYERKONCERTER



Traditionen tro byder Farum Kulturhus inden-
for til sæsonafslutningen med de efterhånden 
så legendariske, svenske spilopmagere og 
toneekvilibrister. Der er, på dagen, indført 
”julestemmnings-garanti”. 

Vi glæder os til at sige God Jul til alle vores 
frivillige foreninger, samarbejdspartnere, 
og ikke mindst, vores musik- og kunstglade 
gæster med et ”tak for i år”.

De medvirkende jazzmusikere er – ud over 
Hugo Scheel på trommerne – Lars Nielsen  
på bas, Jack Andersson på trompet, Lasse 
Carlsson på klarinet, Claes Rydbeck på  
banjo og Hans Engelstam på basun. 

Arrangør: Farum Kulturhus

HUGOS  
LEGENDARISKE  

NISSEJAZZ
Lørdag den 14. december kl. 11.30 - 13.30 i Foyeren  

Fri entre

FOYERKONCERTER
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I Caféen 
Fri entre
Hver anden tirsdag i hver måned er der 
mulighed for at oplade sin røst. Fyraftenssang, 
som Ældresagen i Farum står for, er altid et 
tilløbsstykke. Til hvert af arrangementerne er 
der en ny sangvælger, kendt eller ukendt, der 
vælger fra Højskolesangbogen.

Fyraftenssangen foregår i kulturhusets foyer 
ved Caféen, hvor det syngende publikum har 
mulighed for at få smurt ganen – både med 
kaffe og kage – eller måske en lille én.
Arrangør: Ældresagen

TIRSDAGE kl. 17.00:
10. september
 8. oktober
12. november
10. december

POLITIK FOR NATUR OG MILJØ 
Mød bysbarn og byrådsmedlem Øjvind Vilsholm

Onsdag den 11. september kl. 19.00 - 21.30 i Teatersalen
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen

De fleste er bekymrede for natur, miljø og klima. Men 
er der politisk vilje til at gøre noget ved tingene – sådan 
rigtig for alvor, når pressen er gået hjem og ingen kigger?

Det ved Øjvind Vilsholm, byrådsmedlem i Furesø Kom-
mune og med 14 måneders erfaring fra Folketinget 
2018-2019. Han har arbejdet med natur og klima på både 
byråds- og folketingsniveau, og bringer os med ind i de 
politiske maskinrum. Han vil fortælle om sit arbejde i 
Folketingets Miljø- og fødevareudvalg. Om kommunale 
handlemuligheder. Om politisk vilje og evne. Og om sine 
krav og forventninger til den nye regering.

I grunden er spørgsmålet: Kan vi overhovedet have tillid til, at poli-
tikerne får gennemført de nødvendige tiltag i tide? Der er mulighed 
for spørgsmål efter foredraget.
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

FYRAFTENSSANG

ANDRE ARRANGEMENTER
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KAN DEN 
DANSKE FORBRUGER 
BLIVE GRØNNERE?
Foredrag af Mikael Bellers Madsen, CONCITO

Mandag den 7. oktober kl. 19.00 - 21.30 i Farum Kulturhus  
Entre kr. 100,-/Studerende og ledige kr. 50,- inkl. forfrisk-
ning i pausen

Vi i Danmark bryster os ofte af, at vi ligger helt i front, når 
det kommer til grøn omstilling og tiltag for et bedre klima. 
Og der er bestemt noget om snakken, bare på den forkerte 
måde. Vi er verdens 7. mest CO2-udledende land målt pr. 
borger. 

Danmark kan - ved at gå forrest, når det gælder bevidst forbrugeradfærd – give vig-
tig viden videre og fra borger-niveau skubbe positivt til andre landes forbrugere og 
dermed være med til at, rent faktisk, redde klodens tilstand.

Mikael Bellers Madsen er forfatter og projektleder i den grønne tænketank CONCITO 
og er bl.a. forfatter til rapporterne Deleøkonomiens klimapotentialer og Større trivsel 
med mindre klimabelastning.
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

UNGE, ANGST OG 
PRÆSTATIONSPRES
Lena Carolina Svensson 

Tirsdag den 17. september kl. 19.00 - 21.30 i Farum Kulturhus
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen

Uro, angst, selvskadende adfærd og skolevægring. Det er de reaktioner, som 
mange unge kæmper med i dag. Unge oplever i stadig stigende grad de ubøn-
hørlige krav om at være helt perfekt i et og alt. Fra skolen, 
fra hjemmet, fra venner, fra træneren osv. Politisk skal 
man mene det rigtige, man skal spise det rigtige, man skal 
vælge det rigtige - være 100 % perfekt og samtidig 100 % 
cool bare for at være nogenlunde god nok.

Lena Carolina Svensson er specialpædagogisk konsulent, 
lærer & coach med mange års erfaring i behandling af 
unge med angst. Kom og hør om unges vilkår og få værk-
tøjer til at håndtere perfektionskravene, angsten og de 
svære følelser. Foredraget er særligt velegnet for unge, 
forældre og fagpersonale, der arbejder med børn og unge.
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

ANDRE ARRANGEMENTER
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10.  
OKTOBER 
 

13.  
NOVEMBER 

14.  
NOVEMBER 

25.  
NOVEMBER 
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JOHNNY CASH
Koncertforedrag med Dennis Lydom

Torsdag den 10. oktober kl. 19 - 20.30 på Farum Bibliotek
Entré: kr. 50 / klubpris kr.40 Billetter på www.furbib.dk

Den ikoniske sanger med de dramatiske op- og nedture træk-
ker stadig nye lyttere og fans til, og et foredrag har længe 
været efterspurgt blandt bibliotekets brugere.

Dennis Lydom fortæller historien og synger sangene, der 
gjorde Johnny Cash til ‘The Man in Black’. Det har han gjort 
på professionel basis igennem en årrække, blandt andet i 
coverbandet Johnny Horsepower, der har haft den ære at 
spille med Cash’s oprindelige trommeslager i de legen-
dariske Sun Studios i Memphis.

Lydom har haft Cash i ørerne, siden han var lille knægt, og 
han har ved flere lejligheder mødt en del af Cashfamilien og 
vennekredsen.
Arrangør: Furesø Bibliotek & Borgerservice og Farum Kulturhus

HISTORIER 
IGENNEM MUSIKKEN
Musikforedrag med Paul Banks

Torsdag den 14. november kl. 19.00 i Farum Kulturhus
Entré: kr. 50 / klubpris kr.40 Billetter på www.furbib.dk

I over 40 år har Paul Banks været et toneangivende navn på 
den danske musikscene. Især hans virtuose akustiske guitar-
spil har gjort indtryk på flere generationer af danske guitaris-
ter, men også hans vokal og sangskrivning har vakt genklang.

Siden han i 1963 kom til Danmark fra Chicago med sin mor 
og stedfar Joe Banks, har han sat et eftertrykkeligt spor på 
den danske bluesscene. Paul Banks og Musikorkestret var 
nok hans store gennembrud, men har siden også optrådt 
med navne som saxofonisten Steen Vig, saxofonisten Jakob 
Dinesen, jazzviolinisten Kristian Jørgensen og harmonika-
spilleren Thor Backhausen, senest med sin søn Peter Banks.  

Paul Banks har skrevet talrige sange samt fem musikfortæl-
linger for børn i samarbejde med fløjtenisten Charlotte 
Halberg. Han har medvirket på ca. 100 udgivelser med andre 
kunstnere og skrevet en børnebog, It’s A Dog’s Life, som er 
udkommet på otte forskellige sprog.
Arrangør: Furesø Bibliotek og Farum Kulturhus

VANDSTRESS: 
LØBER VERDEN TØR FOR VAND?
Foredrag v/Jens Christian Refsgaard, 
professor emeritus på GEUS

Onsdag den 13. november kl. 19.00 - 21.30 i Teatersalen
Entre kr. 100,-/Studerende kr. 50,- inkl. forfriskning i pausen

Flere mennesker og mere produktion skaber sammen med 
klimaforandringerne vandstress på store dele af kloden. 
Nogle steder mangler der vand. Andre steder er der for meget 
vand. Men har vi overhovedet ferskvand nok til alle klodens 
mennesker, marker og dyr? Er der områder i verden, der ikke 
står til at redde? Er der overhovedet vand nok i verden – nu og 
fremover?

Jens Christian Refsgaard er prisbelønnet forsker og regerings-
rådgiver og en af verdens førende eksperter inden for klima-
forandringer og vand. 

Verdens vandproblematik er kompliceret og spiller ind på 
adskillige af FN’s 17 verdensmål. Heldigvis vil der blive tid til 
spørgsmål. Vi garanterer, at du går klogere hjem.
Arrangør: Netop Allerød-Furesø

REVYENS DAMER
Med glimt i øjet og spjæt i benene

Mandag den 25. november kl. 14.00 i Teatersalen
Entre kr. 100,- inkl. et glas vin, en øl/vand i pausen

Revyens Damer er en hyldest til alle de berømte, skønne 
kvinder, der har beriget os med deres humor, vid og bid. Er 
der nogen, der kan huske; Erica Voigt, Liva Weel, Bodil Steen, 
Margueritte Viby, Sitter Horne Rasmussen, Elga Olga, Lily 
Broberg, Elin Reimer, Grethe Sønck og Lisbeth Dahl? 

Liselotte Krogager er selv en garvet revyskuespiller, som I 
måske har set som skuespiller og instruktør i Ganløse Revyen 
denne sommer, og hun vil i ”Revyens Damer” give sine fortolk-
ninger af de kendte og elskede revynumre. Med glimt i øjet og 
spjæt i benene vil hun vise revyens spændvidde. Revyen har 
til opgave at lokke smilet frem, men også at være et spejl for 
vores samtid.

Billetsalget startes i Ældre Sagens Buscafé ved Grafen ons-
dag den 23. oktober kl. 9.00 - 11.30, og derefter hver onsdag. 
Der kan også købes billet i Kulturbutikken, men kun med 
MobilePay. 
Arrangør: Ældresagen

ANDRE ARRANGEMENTER
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KÆRLIGT HILSET FRA 
INGENMANDSLAND

En koncertfortælling om savn og lyspunkter

Torsdag den 5. december kl. 19.30  
Fri entre 

Nu er det for alvor ved at være jul. Derfor 
inviterer Vokalensemblet 4Joy til en lille 
jule-korkoncert med lidt jazzede juletoner. 
Vokalensemblet 4joy fra Birkerød synger 
4-8-stemmige arrangementer af jazz- og 
rytmiske numre af f.eks. Beatles, Simon og 
Garfunkel, Coldplay, Pentatonix, m.fl. Til jul 
synger vi fortrinsvis engelsk/amerikanske 
jazznumre i skarpe  arrangementer, f.eks. 
Winter Wonderland, Jingle Bells, I saw 
Mommy kissing Santa Claus, When you 
wish upon a Star og lign.

Arrangør: Farum Kulturhus

Onsdag den. 27. november 
kl. 19.30 – ca. 20.45
Billetter á kr. 80 kan købes i 
Kulturbutikken eller på 
www.farumkulturhus.dk

Svestar har dykket ned i en slægtnings 
personlige dagbøger og brevudvekslinger 
med familien under 1. Verdenskrig og skabt 
koncertfortællingen ”Kærligt Hilset fra 
Ingenmandsland”.

Det er en koncert med nyskabende viser 
og folkemusik, der formidler en personlig 
og kontrastfuld krigserfaring. Gennem 
poetiske sangtekster og et stemningsfuldt 
lydbillede, knyttes toner og tanker an til 
vores egen historie.

I forbindelse med hundredeåret for afslut-
ningen af første verdenskrig i november 
2018, opførte Svestar koncertfortællingen 
Kærligt Hilset fra Ingenmandsland på 
Sønderborg slot med udvidet ensemble, 
fortæller og lysdesigner. Vi glæder os til 
at bringe denne gribende fortælling til 
Kulturhuset.   

Arrangør: Egnsteatret Undergrunden og Farum 
Kulturhus

VOKALENSEMBLET 
4JOY
Jule-Korkoncert



Lørdag den 7. september kl. 12.15 i Immigrantmuseet 
Fri entre

Udstillingen er lavet af kunstnerparret Ana Pavlovic og 
Vladimir Tomic, der begge er uddannet fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi. Med udgangspunkt i egne per-
sonlige fortællinger centrerer udstillingen sig om den 
fremmedgørelse, flygtninge og migranter oplever i mødet 
med et nyt og fremmed land. 

Her kommer vi tættere på mennesker fra Balkanområdet, 
der i dag er bosat i Skandinavien. Udstillingen indeholder 
både video, lyd og fotografier og lige dele interviews og 
biografisk materiale indsamlet over perioden 1992-2007.

I forbindelse med udstillingen bliver der afholdt forskel-
lige arrangementer. Hold øje med museets facebook- og 
hjemmeside.

Arrangør: Immigrantmuseet

LOVE 
 AT LAST SIGHT

IMMIGRANTMUSEET
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Julemarkedet i Farum Kulturhus er 
årets hyggeligste arrangement, og i 
år bliver det dobbelt så hyggeligt, da 
det er udvidet med en hel dag, så hele 
weekenden står i julemarkedets tegn.

Antallet af boder voksede allerede 
sidste år, og mange nye, spændende 
julevarer tilbydes nu i både Teatersalen, 
Galleriet, GangGalleriet og Foyeren.

Furesø Garden åbner 
dagen kl. 10.00, iført 
nissehuer og med masser 
af humør marcherer de ind 
i Kulturhuset og blæser 
herlighederne i gang i 
Foyeren. Pianisten Peter 
Wrangel vil herefter sørge 
for julestemningen. 

Huset bliver som sæd-
vanligt propfyldt med de 

herligste hjemmegjorte sager, masser 
af juleknas, levende julemusik, gløgg, 
nisser og ikke mindst glade gæster. 

JULE
MARKEDET 

BLIVER EN DAG 
LÆNGERE

Lørdag den 16. november og søndag den 17. november  
begge dage fra kl. 10 – 15.30 

Fri entre

For de der ønsker en bod, kan tilmelding 
finde sted via linket på hjemmesiden 
www.farumkulturhus.dk/
andrearrangementer/julemarked
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JULE
SCENOGRAFIEN 

2019
Vi glæder os hvert år på denne tid, til at afsløre 
den traditionsrige pyntning af Kulturhuset. 
Især nisselandskabet skaber glæde og store 
øjne hos alle borgere og specielt hos alle børn, 
der glæder sig til at finde den udvalgte nisse.

Hvilket tema og hvilket nisselandskab det bli-
ver i år er en hemmelighed. Så vi må væbne os 
med tålmodighed og forventningens glæde. 

Arrangør: Kulturhusleder Zanne Jahn

For de der ønsker en bod, kan tilmelding 
finde sted via linket på hjemmesiden 
www.farumkulturhus.dk/
andrearrangementer/julemarked

Lørdag den 30. november i Foyeren kl. 12.15
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STOR  

STØRRE  

STØRST
Teatret Badut 

Lørdag den 7. september  kl. 11.00 i Teatersalen
Varighed 45 min.  fra 3 - 7 år

Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken 
eller på www.farumkulturhus.dk

”Stor større størst” er en klovneforestilling om at se stort 
på, at man er lille. De store spørgsmål bliver stillet: Er 

det bedst at være stor eller lille? Og hvornår er man 
stor nok? Og hvad nu hvis man bliver så stor, at der 
slet ikke er plads til én i verden? Alle sammen rele-
vante spørgsmål i forbindelse med, at man vokser 
op og bliver større. 

Teaterstykket er en poetisk, fysisk 
og humoristisk klovnefore-

stilling inspireret af Halfdan 
Rasmussens “Lange Peter 
Madsen”. Den handler 
om klovnen frk. Lange, 
der pludselig en dag får 
storhedsvanvid! 

Arrangør: Furesø Teater og 

Farum Kulturhus 
 

BORIS OG 
DEN GLADE LØVE

Asguer Zap Showteater 

Lørdag den 5. oktober - kl. 11.00 i Teatersalen
Varighed 45 min. - fra 3 - 9 år

Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken 
eller på www.farumkulturhus.dk

Historien begynder med en præsentation af den finurlige musikant 
Boris, som elsker at spille musik. Han er dog allerbedst til at 

fortælle historier, og den, han elsker at fortælle allermest, er histo-
rien om den glade løve, der på forunderlig vis lærte at spille på tuba.

Boris og den glade Løve er et fortryllende enmandsshow for små og lidt 
større børn. Publikum er omfavnet fra start til slut i denne humoristiske 

forestilling, hvor Asguers dygtige og effektive brug af enkle rekvisitter enga-
gerer unge fantasier og gør dette til en fornøjelse for enhver at være tilskuer til.

Arrangør: Furesø Teater og Farum Kulturhus

Billede fra forstillingen ”Boris og den glade løve”

på billedet: Asger Comez Frøkov og hans løve

BØRNETEATER



BØRNETEATER

DE 4 ØNSKER
Teater Aspendos

Lørdag den 9. november  kl. 11.00 
i Teatersalen

Varighed 55 min.  fra 5 - 10 år
Billetter a kr. 60,- kan købes i 

Kulturbutikken eller på 
www.farumkulturhus.dk

Et eventyr fuld af magi, løgne og bedrag!

Det er historien om to familier, der har hver 
sin måde at modtage fremmede på, men også 

historien om, hvad de får til gengæld for deres 
gæstfrihed - eller mangel på samme. For hvem 

mon han er, den mystiske fremmede? – og kan en ko 
virkelig have fire lange horn?

Teatret Aspendos har skabt en humoristisk og nærværnede genfortælling 
af et gammelt folkeeventyr, som bliver fortalt med en tæt publikumskontakt og 

et glimt i øjet. Selv om det foregår engang for længe, længe siden – så er historien højaktuel selv 
den dag i dag.

.
Arrangør: Furesø Teater og Farum Kulturhus

GOD JUL, CIRKELINE
Søholm Park Teatret

Lørdag den 7. december  kl. 11.00 og  kl. 13.00 i Teatersalen
Varighed 50 min. - fra 3 år.
Billetter a kr. 60,- kan købes i Kulturbutikken 
eller på www.farumkulturhus.dk

Tidligt om morgenen på juleaftensdag sidder Cirkeline i sin 
tændstikæske og kikker ud på stjernerne.

Sådan begynder juleeventyret om Cirkeline og hendes festlige 
musevenner, Frederik og Ingolf, som i fineste form kaster sig 

ud i juleforberedelserne. 
Gaver skal pakkes ind, hjerter skal flettes, og der skal også 
være tid til at synge og lege. 

De tre venner drager ud i skoven efter et juletræ. Det er koldt, 
og sneen falder hvid. I skoven møder de den skurkagtige kat, 
de sjove skovnisser, og sidst, men ikke mindst, snemusen 
Knud med den røde tud, - og så bliver det endelig Juleaften. 

 
Arrangør: Furesø Teater og Farum Kulturhus
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OPLEVELSER I GALAKSEN
BILLETTER OG INFORMATION PÅ WWW.GALAKSEN.DK
04.09

11.09

18.09

19.09

21.09

21.09

21.09

25.09

26.09

02.10

02.10

05.10

07.10

09.10

10.10

12.10

12.10

19.10

19.10

23.10

SEPTEMBER

FÆLLESSPISNING: GRILL M. BLANDET KØD FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

FÆLLESSPISNING: LASAGNE MED SALAT FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

FÆLLESSPISNING: KYLLING OG RIS FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

ANDERS MATTHESEN KL. 19:00 OG IGEN KL. 21:30
”ANDEN BRINGER UD”
BILLETPRIS: 405 KR.

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

HILLTOP SYNCOPATS KL. 11:00-13:00 I ORBIT
GRATIS LØRDAGSJAZZ

SEBASTIAN KLEIN SOLO KL. 11:00
BILLETPRIS: 110 KR. - 140 KR.

FÆLLESSPISNING: PULLED PORK FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

ERIK CLAUSEN KL. 20:00
”FRA DEN ENE HJERNEHALVDEL TIL DEN ANDEN”
BILLETPRIS: 230 KR.

OKTOBER

FÆLLESSPISNING: CHILI SIN CARNE FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

TORBEN CHRIS KL. 19:00
”TORBEN CHRIS’ ABC”
BILLETPRIS: 265 KR.

ANNA KRUSE & STINA EKBLAD KL. 15:00
BILLETPRIS: 160 KR.

DANNER KL. 19:00 PÅ FURESØ RÅDHUS
BILLETPRIS: 100 KR.-160 KR.

FÆLLESSPISNING: SÆSONENS FISK FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

JONATAN SPANG KL. 19:00 + KL. 21:30
”TYPISK”
BILLETPRIS: 295 KR. - 395 KR.

NÅR FAR OG MOR FÅR TID KL. 11:00
BILLETPRIS: 90 KR. - 120 KR.

KIRA SKOV & SIMON TOLDAM KL. 15:00
BILLETPRIS: 150 KR.

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

4TUNES KL. 11:00-13:00
GRATIS LØRDAGSJAZZ

FÆLLESSPISNING: STEGT KYLLING FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

24.10

26.10

28.10

30.10

06.11

09.11

09.11

13.11

14.11

15.11

20.11

22.11

23.11

23.11

27.11

28.11

14.12

14.12

11.01

02.05

THE SAVAGE ROSE KL. 20:00
BILLETPRIS: 390 KR.

PINK FLOYD PROJECT ”THE WALL ’19” KL. 20:00
BILLETPRIS: 325 KR. - 350 KR.

MEANINGLESSNESS KL. 19:30
BILLETPRIS: 100 KR. - 150 KR.

FÆLLESSPISNING: PASTA MED KØDSOVS FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

NOVEMBER

FÆLLESSPISNING: TOMATSUPPE M. BRØD FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

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

SATIN JAZZ KL. 11:00-13:00
GRATIS LØRDAGSJAZZ

FÆLLESSPISNING: OKSEBRYST FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

DR BIG BAND & SINNE EEG KL. 20:00
BILLETPRIS: 230 KR.

DARIO CAMPEOTTO KL. 15:00
BILLETPRIS: 180 KR.

FÆLLESSPISNING: KARTOFFEL-PORRESUPPE FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

JOHN MOGENSEN SHOW BAND KL. 20:00
BILLETPRIS: 160 KR. - 300 KR.

PALLE PIRAT KL. 11:00
BILLETPRIS: 90 KR. - 120 KR.

THE ROCKING GHOSTS KL. 20:00
BILLETPRIS: 160 KR. - 310 KR.

FÆLLESSPISNING: RISENGRØD / MEDISTER FRA KL. 17:30
PRIS: 60 KR. / GRATIS FOR BØRN UNDER 3 ÅR

JAN HELLESØE KL. 19:00
BILLETPRIS: 285 KR. - 305 KR.
.
DECEMBER

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

JAZZPALETTEN & RIKKE DUELUND KL. 11:00-13:00
GRATIS LØRDAGSJAZZ

JANUAR

BRIAN TROY & ELVIS ON MY MIND KL. 20:00
BILLETPRIS: 160 KR. - 310 KR.

MAJ

KNUD ROMERS ABC KL. 11:00 OG IGEN KL. 13:00
BILLETPRIS: 100 KR. - 130 KR.

Følg med på facebook.com/galaksen og instagram.com/galaksen_oplevelser
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EFTERÅRETS PROGRAM

17.08  LOKALE KUNSTNERE 
 Udstilling

17.08  LISA BENTZEN KVARTET 
 Foyerkoncert

31.08 JACOB FISHER DUO 
 Foyerkoncert

07.09 LOVE AT LAST SIGHT 
 Udstilling

07.09 STOR, STØRRE, STØRST 
 Børneteater

07.09 ENSEMBLE FELIX 
 Foyerkoncert

10.09 FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

11.09 ØJVIND VILSHOLM 
 OM NATUR OG MILJØ 
 Foredrag

14.09 ANDERS ROSE KVARTET 
  Foyerkoncert

17.09  UNGE, ANGST OG 
 PRÆSTATIONSPRESS 
 Foredrag

21.09  NOGET OM AT BLIVE GREBET 
 Foyerkoncert

28.09  HARPEKONCERT 
 Foyerkoncert

05.10  BORIS OG DEN GLADE LØVE 
 Børneteater

05.10  LARS VERDICH 
 IN GOOD COMPANY 
 Foyerkoncert

05.10  J.P. KELLERMANN OG LARS BRAUN 
 Udstilling

05.10  GRIBSKOVMALERNE 
 Udstilling

05.10  AZURMALERNE 
 Udstilling

07.10  KAN DEN DANSKE FORBRUGER 
 BLIVE GRØNNERE? 
 Foredrag

08.10  FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

10.10  JOHNNY CASH 
 V/DENNIS LYDOM 
 Musikforedrag

19.10  COPENHAGEN WASHBOARD FIVE 
 Foyerkoncert

31.10  SPIL DANSK DAGEN 
 Fællessang

09.11  DE 4 ØNSKER 
 Børneteater

09.11  SOUNDS OF BRAZIL 
 Foyerkoncert

12.11  FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

13.11  VANDSTRESS, 
 LØBER VI TØR FOR VAND 
 Foredrag

14.11  HISTORIER IGENNEM MUSIKKEN 
 V/PAUL BANKS 
 Musikforedrag

16.11  AZURMALERNES 
 FÆLLESUDSTILLING 
 Udstilling

16.11  JULEMARKED 
 Marked

17.11  JULEMARKED 
 Marked

23.11  TAIKO TROMMEOPVISNING 
 Foyerkoncert

23.11  KULTURMØDER 
 KINA - DANMARK 
 Udstilling

23.11  KULTURMØDER 
 DEN NÆRE ORIENT 
 Udstilling

25.11  REVYENS DAMER  
 Cabaret

27.11  KÆRLIGT HILSET FRA 
 INGENMANDSLAND 
 Koncertfortælling

30.11  LOTHAR, NANDE OG SCHACK
 Foyerkoncert

30.11  ÅBNING AF JULESCENOGRAFIEN 
 I FOYEREN 
 Udstilling

05.12  4 JOY  
 Korkoncert

07.12  GOD JUL, CIRKELINE 
 Børneteater

10.12  FYRAFTENSSANG 
 Fællessang

05.14  HUGO OG JULENISSERNE 
 Foyerkoncert

SE MERE PÅ WWW.FARUMKULTURHUS.DK

DECEMBER

NOVEMBER

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER


