NYHEDSBREV - AUGUST 2014

Har din forening tilmeldt sig ?
Hvis I har tilmedt Jer - har I brug for udstyr mb. ?
Deltager din forening eller nogle medlemmer med underholdning ?
På de følgende sider vil vi prøve at løfte sløret for, hvad der er sket indtil nu og for hvad der kommer til at ske op til og på selve dagen.

Foreløbigt tilmeldte:
















Miniatureforeningen “Mini”
Skolelandbruget
Amnesty gruppe 133 Farum
Amnesty gruppe 174 Værløse
Furesø Høreforening
Farum Lokalhistoriske Forening
Farum Jazzklub
Kulturelt Samråd
Værløseegnens Historiske Forening
Visens Venner Furesø
Skoleforvaltningen Furesø kommune
Natur og Miljø Furesø Kommune
Azurmalerne
Skovhuset
Farum Keramikforening

Står din forening på listen ?
Hvis ikke så skynd at tilmelde
Jer på mail
tom@furesoekultur.dk
Spørgsmål er velkomne og
skal blive forsøgt besvaret
hurtigst muligt.

På nær sidste år har der gennem alle årene været
tradition for, at nogle af foreningerne eller medlemmerne har optrådt for os andre.
Derfor har I lyst til at optræde, kontakt os herom, mail eller ring
tom@furesoekultur.dk

/

4499 7727

På nuværende tidspunkt kan flg. opleves:














Skolelandbruget med dyr
Værløse Folkemusikanter og Farum Folkedansere
Furesøgarden
Fandango revyforening
Visens Venner
Egnsteater Undergrunden
Rapperne
Cykelbane ved Kulturhusets indgang (for børn)
Græskar lygte værksted v. Furesø Bibliotekerne
Sådan kan du lave økologisk mad hjemme
Smagsprøver på den økologiske mad i Furesø’s køkkener
Skolehaverne laver græskarsuppe
Åbent værksted hos Azurmalerne

Derudover får vi på store scene (teatersalen) besøg og optræden af

AMIN JENSEN

HVAD GØR I NU ?
Er Jeres forening ikke tilmeldt - så fat i computeren og tilmeld jer. Jo før jo
bedre.
Mail til: tom@furesoekultur.dk
Hvad har vi brug for ?
Nogle tilmeldte har allerede fortalt, hvad de gerne vil have til deres bod.
Alle vil få 1 bord og et par stole.
Men skal du bruge noget af nedenstående, send hurtigst mail herom hurtigst
muligt af hensyn til planlægningen:




Opslagtavler
Strøm
Teknisk udstyr

Vi kan ikke love alt, men vi vil belave os på at tilgodese jeres ønsker så vidt
muligt - og så

Vær med på Hjemmesiden Aktivfuresoe.dk,
www.aktivfuresoe.dk
Ønsker I at jeres forenings arrangementer bliver set af flere eller har jeres
forening brug for flere aktive eller frivillige? Frivilligcenter Furesø og Furesø
Kommune har lanceret hjemmesiden www.aktivfuresoe.dk hvor foreninger og
borgere kan møde hinanden.
Tanken er, at foreninger indtaster deres aktiviteter og dermed giver mulighed
for såvel frivillige som borgere i Furesø til, på en let måde at få en oversigt
over, hvilke foreninger og arrangementer der tilbydes.
Hjemmesiden blev lanceret i foråret og oven på en varm lang sommer, sætter
vi nu fokus på hjemmesiden igen og gør reklame for den.
Kun sammen kan vi få hjemmesiden gjort populær – gå ind på
www.aktivfuresoe.dk og indtast din forening – på denne måde kan I gøre reklame for jeres forening og alle borgere kan se alle de mange tilbud vi har i
Furesø.

OLE BERNER ER DØD
Ole Berner er død, næsten 90 år gammel, men alligevel for tidligt, synes alle vi, der kendte ham.
Ole var om nogen en foreningsmand - aktiv helt
frem til slutningen. Gennem mange år i Værløse Historiske Forening, hvor han i 2013 blev udnævnt til
æresmedlem med begrundelsen: "Ingen erindrer nogensinde at være gået forgæves til Ole, når en opgave skulle løses. Ole har gennem tiderne været deltager i udførelsen af mange af foreningens arrangementer og også været hovedarrangør, når fx ”mindetræer” skulle plantes, når
”Så syng da Furesø?” udfolder sig, eller når Søndagsfortællingerne løber af
stabelen hed det i indstillingen.
Ole var interesseret i alt det nye. Fik for at par år siden I-Phone (”for det er
man jo nødt til, for at følge med” som han sagde), inviterede da han var 88
en amerikansk udvekslingsstudent til at bo hos sig (”så lærer jeg jo noget nyt
og går ikke i stå”).
Ole sad gennem en række år i bestyrelsen for Kulturelt Samråd og var ved sin
død suppleant til bestyrelsen. Vi husker Ole, som en dejlig, varm person, der
aldrig gik i stå.
Tom

FuresøHistorien bind 2 udkommer i november 2014
Værløseegnens Historiske Forening udgav bind 1 af FuresøHistorien i december 2012. Efter samlet godt 4 års arbejde af medlemmer fra Farum lokalhistoriske Forening og Værløseegnens Historiske Forening er nu snart klar med
bind 2. Bind 1 går fra istiden til 1660, og bind 2 fra 1660-1900.
I den anledning vil der blive afholdt 2 ens foredrag af Signe Thomsen og Troels Brandt. Her vil hovedtrækkene i Farums og Værløses historie blive trukket
op. Ved hjælp af kort og billeder vil det blive påvist, hvorledes natur og historie på forskellig vis fik betydning for de generelle udviklingstræk. Der fokuseres på forskelle og ligheder mellem de to gamle kommuner, og ligeledes på de
enkelte bydele (landsbyerne), alt det der nu samlet hedder Furesø Kommune.
Foredragene afholdes:
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.30
i kulturhuset Stien (Bybækskolen) Paltholmterrasserne 1, Farum og
Torsdag d. 30. oktober kl. 19.30
i Satellitten 46, Bymidten, Værløse
Alle er velkomne. Gratis adgang.

Senere oplyses om udgivelsen af
FuresøHistorien, bind 2, der forventes at udkomme ved en reception på Mosegaarden i Værløse d. 23.11.2014, kl. 14.00

Danmark Læser er en landsomfattende kampagne, hvor 49 kommuner
sendte projektbeskrivelser ind til kampagnen, og der blev valgt 12 kommuner ud som modelkommuner - herunder Furesø.
Mandag d. 25. august blev projektet skudt i gang i Furesø med deltagelse
af kulturminister Marianne Jelved.
I Furesø har man lavet bogkasser, bliver sendt af sted med cykelbude fra
Pedalartisten. Et af mange initiativer i ”Danmark Læser” kampagnen, som
kulturministeren var meget begejstret for. Det er fantastisk at se, hvordan bibliotekerne kommer ud i bybilledet og skaber relationer til og endda
også samarbejde med de knapt så læsevante borgere", sagde hun og understregede vigtigheden i, at især børn bliver præsenteret for litteratur.
Læs meget mere om kampagnen og hvordan du får fat i en bogkasse på
www.furesoebibliotekerne.dk

Egnsteatret Undergrunden præsenterer

TOSCA
Puccinis udødelige opera

KOM TIL TOSCA PÅ EGNSTEATRET UNDERGRUNDEN
Den 21. august havde Egnsteatret Undergrunden i Furesø premiere på Puccinis opera Tosca. I spidsen står
instruktør og teaterleder Anders Ahnfelt-Rønne, der i marts måned havde stor succes da forestillingen
spillede på Aalborg Operafestival.
Det er hans udtrykte ønske at publikum skal gå derfra med en oplevelse de vil altid vil huske, og uden at
røbe for meget lover vi at folk vil få overraskelser gennem hele forestillingen.
Opsætningen af Tosca er et samarbejde mellem Egnsteatret Undergrunden, Teater Nordkraft og Aalborg
Operafestival, og da operaen spillede på netop Aalborg Operafestival, blev de medvirkende nærmest
stoppet på gaden af publikummer i begejstring, for forestillingen henvender sig til et bredt publikum
Solisterne i de bærende roller er, som i Aalborg, Isabel Piganiol som Tosca, Jens Søndergaard som Scarpia
samt Adam Frandsen som Cavaradossi. Sidstnævnte høstede for nylig stor ros for sin optræden på Operafestivalen i København og spås en stor karriere som tenor.
Rikke Juellund står får scenografi og kostumer, og Ulrich Stærk for den musikalsk ledelse.
Derudover ses en række unge statister og 25 børn fra Hareskov Kirke- og Lyngby Kirkes børnekor.
Forestillingen spiller 29.8, 31.8, 6.9 og 7.9 - alle dage kl. 19.30 i Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse
Billetter kan købes via undergrunden.com eller på teaterbilletter.dk
Billetterne koster 240 kr pr styk - ved grupper på 10 personer koster billetterne 200 kr pr styk.
For yderligere oplysninger:
www.undergrunden.com eller på facebook.com/egnsteatretundergrunden

Egnsteatret Undergrunden
Teaterleder
Anders Ahnfelt-Rønne
T 40 10 39 11
E info@undergrunden.com

www.undergrunden.com

Du finder os:
Egnsteatret Undergrunden
Kulturhuset Galaksen
Bymidten 48
3500 Værløse

Eleverne på Lyngholmskolen har bygget cykler.
Mange cykler, - og de er alle sammen forskellige.
Kreativiteten har været i højsæde, og det er der kommet mange
sjove, interessante og geniale cykler ud af.
Farum Kulturhus viser her blot en !

Fernisering i Stien kl.15.00 mandag 8. september.
Se hele udstillingen i Stien 8. september - 20. september 2014

Tirsdag 16. december kl. 19.30

JULEKONCERT
En julekoncert skal have et indhold der passer til
anledningen - og det sørger tenoren Thomas Peter
Koppel og pianisten Irene Hasager for.

BILLETBESTILLING
på mail:
cak@furesoe.dk
eller telefon
72 35 61 41

Musik i
Skovhuset

evt. resterende billetter sælges
ved døren
PRIS: Kr. 100
dørene åbnes ½ time
før forestillingen
Sted:

Skovhuset
ved Søndersø

Deres koncert er en julekalender, hvor de pakker 24
sange ud til os - ikke bare julesange, men også andet,
der kan lune om ørerne i den kolde tid. Kendte toner
fra operaens, operettens og musicalens verden.

Ballerupvej 60
3500 Værløse
Se endvidere
www.skovhus-kunst.dk

OBS
NYTÅRSEVENT
RESERVER ALLEREDE NU
Søndag 4. januar 2015 KL. 19.30

Og det skal jo være rigtig jul, så muskken bliver garneret med portvin, pebernødder, fællessang, udlodning af cd’er ... og sikkert også andre overraskelser.

Hvor Niels Pihl lukker op for godteposen !

Kom og vær med til at synge julen ind med manér !

Grafisk tilrettelægning: Niels Plum

Efteråret
2014

Tirsdag 16. september 2014 kl. 17.00

Torsdag 30. oktober 2014 kl. 17.00

Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.00

TRIO GEMINI

SYNG DANSK DAGEN
med
DANIA KORET

SANGAFTEN
med kgl. kammersanger
STIG FOGH ANDERSEN

er en spændende ny kammermusikgruppe: Den består
af Jakob Alsgaard Bahr (klaver), Karen Johanne Pedersen (violin) og Kirstine Elise Pedersen (cello).

De tre - som er solistuddannede fra hver sit danske
musikkonservatorium - fandt sammen i 2012 og har
markeret sig på flere af landets klassiske musikfestivaler, og i DRs kammermusikkonkurrence.
Trioens sære navn er i øvrigt ikke så sært: “Gemini”
betyder tvillinger, som mange stjernekikkere ved - og
de to strygere er faktisk tvillinger... og huskes måske af
nogen fra deres medvirken i Egnsteatret Undergrundens Offenbach-operette i efteråret 2013 i Galaksen,
hvor de spredte masser af stjerneglans i orkestergraven !
På programmet står klavertrioer af bl.a. Haydn og
Brahms.

Og så vil musikudvalget gerne byde på
et lille glas, så vi sammen kan fejre starten på en ny, spændende sæson !

DANIA KORETs ca. 25 medlemmer har den fælles
baggrund, at de er vokset op med Danmarks Radios
Pigekor og den musikalske opdragelse og de store
kunstneriske ambitioner, som korets daværende dirigent Tage Mortensen gav dem.

Sideløbende med sin verdenskarriere som Wagnersanger har Stig Fogh Andersen altid dyrket den mere
intime liedgenre. Og aftenens program er et værk som
står hans hjerte særlig nær: Brahms sangkreds om
”Den skønne Magelone”.

De har været med både på korets store Danmarksturneer, og de årlige sommerturneer til det nære og fjerne
udland, De har sunget ved væsentlige royale begivenheder - og optrådt i radio og TV gennem alle årene.
De mange store oplevelser og udfordringer, der er med
i den fælles bagage, er af stor betydning for det arbejde
og den energi, som er en væsentlig del af alt korisk
arbejde.

Teksten er hentet fra en af komponistens yndlingsbøger, Ludwig Tiecks gendigtning af en kærlighedsroman fra middelalderen. For at man fuldt ud kan
forstå sangene, skal de suppleres med lidt kendskab til
romanens smukke og spændende handling - og det er
netop hvad Stig Fogh vil gøre.

