Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev marts 2020
Kære Kulturelle Foreninger i Furesø
Atter i 2020 ser det ud til at I vil bruge vores nyhedsbrev som informationsformidler af jeres
arrangementer, tak for det!
Som de fleste af jer har opdaget, afholdt vi Repræsentantskabsmøde den 20. februar. Vi synes det
var et fint deltagerantal med 18 foreninger repræsenteret, men vi ville bestemt gerne se flere af jer
til vores arrangementer. Vi kunne også ønske at flere kulturelle foreninger slutter op om os.
Inden Repræsentantskabsmødet skrev vi ud til nogle af jer om at blive medlemmer, nogle svarede
heldigvis positivt tilbage, men det ville være dejligt med endnu flere foreninger, der bakker os op.
Det koster kun 100 kr. at være medlem😊
Hvis I gerne vil vide mere er I velkommen til at kontakte Ilse på ilses@privat.dk – vi ser frem til at
høre fra jer.
Ilse/formand

Nyt fra bestyrelsen
Repræsentantskabsmøde i Kulturelt Samråd 20. februar 2020
18 foreninger var mødt op til Repræsentantskabsmødet. I skrivende stund er bestyrelsen endnu ikke konstitueret, vi
melder ud senere. Tom Høst genopstillede ikke, men vi har den glæde at kunne byde velkommen til Ken Christensen
der er formand i Farum Jazzklub, sidder i bestyrelsen i Fandango Revy og er derudover repræsenteret i Ellegårdens
Styregruppe.
Vi havde desværre ikke modtaget forslag til nye aktiviteter for 2020, men Bestyrelsen havde følgende forslag:
1.

Møder vedr. Kulturelt Samråds struktur – internt og eksternt – Vi indkalder til møde

2.

Foredrag ved en inspirerende kulturperson – gerne Georg Metz

3.

Inspirationsforedrag for foreningerne om foreningernes drift mv

4.

Nye initiativer til start på præsentation af kulturen (Foreningsfestival)

5.

Samarbejde med Frivilligcenter og Aktivitetsmedarbejder om flere kulturelle aktiviteter på vores plejecentre

Der fremkom på mødet forslag til enkelte ændringer i dette. KS venter spændt på at høre fra forslagsstillerne.
KS takker Mogens Daniel Bruun for at lede os godt igennem mødet,
Referat, Årsberetning 2019, Regnskab 2019, Budget 2020 samt Aktiviteter 2020 ligger alle tilgængelige på
hjemmesiden: https://www.furesoekultur.dk/representantskabsmoede/Rep-moede-2020.html.
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Kultur i Furesø
Husk den nye folder om Kultur i Furesø. Rigtig mange foreninger har bidraget med materiale og
nu ligger den færdig. Vi synes den er meget flot og rummer – desværre ikke alle kulturelle
foreninger – men de foreninger, der har sendt materiale til KS.
Foreningerne står med kontaktinfo, og hvor der ikke findes en hjemmeside er foreningens
mailadresse nævnt.
Institutionerne er også medtaget, men kun med information om at de findes.
Vi håber I alle vil tage godt imod folderen. Vi lægger den ud på strategiske steder og I er også
velkommen til at kontakte os hvis I ønsker flere eksemplarer.
Hent den her!

Peter Helledie Stæhr, medlem af bestyrelsen i Kulturelt Samråd Furesø – Profil
Peter Helledie Stæhr, 70 år, er nu pensioneret fra et arbejdsliv i de fleste kroge af
justitssystemet, senest som senioranklager i Vestegnens Politi og før det i Gladsaxe Politi og
har i mange år været medlem af Menighedsrådet i Værløse sogn, der er medlem af Kulturelt
Samråd.
De tre sogne i Furesø kommune udgør nok den største medlemsorganisation med det største
samlede udbud af kultur, herunder koncerter, foredrag, samvær for mødre, børn, unge og ældre og diverse møder med
eller uden forkyndelse og alt for størstedelen uden entrébetaling.

Fra kommunen
Talentpris 2020 – Indstil et ungt talent – Senest onsdag den 1. april kl. 12
Kære aktører på kultur-, idræts- og ungeområdet
Kender du en ung med et særligt talent?
Den 28. maj uddeler vi Talentpris 2020. Den går til unge
mellem 13 og 19 år, og den bliver uddelt til en af de
kandidater, som I indstiller. Dommerkomitéen udvælger
seks nominerede, hvoraf én person eller gruppe får
hovedprisen på 5.000 kr., og de øvrige får hver 1.000 kr.
Vi håber, at I vil hjælpe os med at finde de unge talenter.
Tip os senest d. 1. april kl. 12.
Du kan sende en mail til ungttalent@furesoe.dk med dit forslag til, hvem der skal vinde prisen og en begrundelse
hvorfor, senest d. 1. april kl. 12. Det er også muligt at sende indstillen med brevpost.
Vi glæder os til at høre fra jer!
Cecil Haarder, kulturkonsulent
Kultur og Fritid
https://www.furesoe.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/februar/unge-talenter-soeges/
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Nyt fra Foreningerne
Havet og dets hemmeligheder – Lørdag den 7. marts 2020 kl. 11
Næste Azurmalerudstilling hedder ”Havet og dets hemmeligheder”.
Vi holder fernisering i Fløjgalleriet i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum lørdag den
7. marts kl. 11.
Og vi glæder os til at se jer. azurmalerne.net/

Lukaskoret – Korkoncert – Søndag den 8. marts 2020 kl. 15
Lukaskoret under ledelse af Stefan Teilmann Laub Nielsen og Malgorzata Egholm
ved orglet, opfører værker af bl.a. Joseph Rheinberger og Gabriel Faure.
Ingen tilmelding. Gratis adgang
Sted: Hareskov Kirke, Skandrup Alle 34, 3500 Hareskov

H. C. Andersen og kristendommen – Onsdag d. 11. marts 2020 kl. 14-16
H. C. Andersen og kristendommen. Foredrag ved Bruno Rasmussen, sognepræst i Nærum Kirke
Der bliver fortalt om H.C. Andersens liv og hans forhold til den kristne tro –
undervejs er der eksempler fra flere af hans eventyr, bl.a. nogle af de knap så kendte
som f.eks. ”På den yderste dag”, ”En historie” og ”Den onde fyrste”.
Ingen tilmelding. Gratis adgang (kaffe og kage kr. 20)
Sted: Værløse kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Forår i Ellegården – Fredag den 13. marts 2020 kl. 18:30
En viseaften i forårets tegn. Rigtig mange forfattere er blevet inspireret af foråret og dets
iboende kraft. Det vil vi nyde godt af denne aften. Foruden nogle af vores egne solister og
musikere byder aftenen på et kærkomment gensyn og genhør med Benedikte Krarup og Carsten
Wind, som var blandt vores aktive i sæsonen 2017/18 samt vores lokale naboer Furefolk, som
vi også havde fornøjelsen at præsentere i november. Nyd den medbragte mad i godt selskab, tag
f.eks. din nabo med.
Se mere på www.visensvennerfuresoe.dk
Bordbestilling og nærmere oplysninger 44 95 05 55.
Arrangør: Visens Venner Furesø
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Generalforsamling og foredrag om største danske guldfund fra vikingetiden – Lørdag den 14.
marts 2020 kl. 14
Efter generalforsamlingen i Værløseegnens Historiske Forening vil der blive serveret kaffe og kage, og dette års særlige
gæst er arkæolog og museumsinspektør Lars Grundvad og vi skal høre om den førkristne kult ved Fæsted-Harreby-Sdr.
Hygum.
Som følge af meget grundige detektorafsøgninger udført af detektorholdet, Team
Rainbow Power, har Museet på Sønderskovs arkæologer udgravet et område ved Fæsted,
som rummede væsentligt mere end vores ”normale” udgravninger. I tilknytning til et
meget stort hus, blev der fundet to våbendepoter og to guldepoter – alt sammen dateret til
perioden ældre romersk til ældre germansk jernalder. Nord for hustomten blev et større
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spændende sort lag undersøgt. Det rummede talrige brændte bronzegenstande såsom drikkehornsender, smykker,
bæltedele og en række pyntenitter, som alt sammen skal dateres til perioden forud for det store byggeri. Kunne alle
disse opdagelser vidne om tilstedeværelsen af et tempel, som ligger centralt i et større helligt landskab, hvilket alt
sammen kan knyttes til det førkristne univers? www.vaerloesehistorie.dk
Sted: Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse

Holum-Balle Kvartetten – Søndag den 15. marts 2020 kl. 16
Anna Kruse, sang, Randi Holum, trompet, Ida Kirstine Hvid, bas og Niels Balle,
klaver spiller nordisk og italiensk jazz med et luftigt, stemningsfuldt og lyrisk udtryk.
Ingen tilmelding. Gratis adgang
Sted: Kirke Værløse Kirke, Kirkestræde 2, 3500 Værløse

Elskov, Vin & Basfioler – Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 14
Et musikalsk portræt af Bellman og hans viser.
Bellmans frække, elegante, humoristiske og stemningsfulde viser har, naturligt nok, altid været elsket af os danskere –
og nok i særdeleshed Fredmans Epistler: En samling viser, der giver et levende billede af et underklasse-bohemeliv,
fyldt med hed elskov, masser af kølig vin og liflige strøg på basfiolen. Den skønne, ubekymrede tilværelse, selv om
både tømmermænd og ‘manden med leen’ også danser med!
De medvirkende er Allan Høier - sang/fortælling, Allan Thorsgaard - guitar/lut og
Kjeld Steffensen - cello. De har optrådt med Bellman-viser siden 1995 og er
således blandt de mest erfarne fortolkere i Danmark.
Tilmelding og betaling: Online på www.aeldresagen.dk/farum.
Prisen er kr. 100,-, som inkluderer entré og en drink i pausen
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Aladdins Drøm – Onsdag den 18. marts 2020 kl. 19:30
Carl Nielsen: Aladdins drøm - En forunderlig rejse i verdensmusik fylder 100 med Vokalselskabet GLAS og Ensemble
KOTTOS.
Vokalselskabet GLAS, et à cappella-ensemble, bestående af seks kvindelige
sangere fra Danmark, Færøerne, Norge og Finland, har sammen med musikerne
i Ensemble KOTTOS lavet deres egen suite med udgangspunkt i Carl Nielsens
skuespilsmusik til Oehlenschlägers ”Aladdin”. Det er i anledningen af 100-året
for uropførelsen af ”Aladdin”-musikken på Det Kongelige Teater. I og med at
begge ensemblerne er specialister i folkemusik, er det netop folketonen og de
eksotiske indslag fra både Mellemøsten, Indien og Afrika, der kan forventes
fremhævet og nyfortolket i denne produktion. ”Aladdins drøm” suppleres med
nogle værker, som de to ensembler så opfører hver for sig. En helt særlig og
meget smuk oplevelse.
Arrangeret af Furesø Musikforening, www.furemus.dk
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse. Medlemmer har gratis adgang. Billetter til 150,- kr. købes ved indgangen.
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Komponisten Bernhard Christensen - liv og værk – lørdag den 21. marts 2020 kl. 15-16:30
Komponisten Bernhard Christensen (1906- 2004) havde en markant stor indflydelse på det danske musikliv gennem
sine mange kompositioner, orgelværker, musicals og kendte sangmelodier, som den dag i dag er kendt og elsket.
Han skrev melodier til PHs revyviser, komponerede musikken til Danmarksfilmen, et
nybrud indenfor 30érnes filmkunst og var optaget af modernismen, den folkelige og
den etniske musiktradition og en pioner indenfor musikpædagogikken.
Bernhard Christensen var bosat i Hareskovby fra 1955 og indtil sin død i 2004. Hans to sønner, Erik Kordt Christensen
og Bjarne Testrup Rasmussen, fortæller om deres fars liv gennem krigstid, opbrud og et helt århundredes kulturhistorie.
Vi synger undervejs et udvalg af hans sange og hører uddrag fra værkerne.
Ingen tilmelding. Gratis adgang
Sted: Hareskov Sognehus, Skandrup Alle 34, 3500 Hareskov

Aftenvandring ved Bavnegaarden og Sækken – Onsdag den 25. marts 2020 kl. 18:30-20:30
Vi går i området omring Bavnegården og på området ned mod Farum sø og
Sækken med turleder John Mynderup fra Fortællergruppen. Vi har fået lov at
komme indenfor på Københavns Kommunes børneinstitution, Bavnegaarden
og her få fortalt stedets historie.
Netop år 2020 har institutionen 100 års jubilæum. Vi skal nyde aftenudsigten over Farum sø med Farumgaard og Klavs
Nars Holm. Undervejs vil der blive fortalt om fundet af en meget spændende stenalderboplads ved Sækkens bred og om
Farumsøstien. Vi håber på klart vejr og måneskin! www.vaerloesehistorie.dk
Sted: Vi mødes på parkeringspladsen ved Nørrevænget og broen under banen. Tag gerne lommelygter med. Børn er
velkomne. Barnevogne kan ikke anbefales.

Bajazzerne – Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:30
Bajazzerne er et 7 mands traditionelt jazzorkester, og regnes blandt landets
absolut bedste og mest stabile i sin genre. Deres repertoire varierer fra hot
jazz til blues og ballader, men et fælles træk i musikken er den svingende
genkendelse og muligheden for en let tilgængelig musikalsk oplevelse.
Besætning:
Jens Kofod (bas/sang), Niels Mansa (trompet/sang), Per Jensen (klarinet),
Dr. Erik Hansen (basun), Erik Frigalt (piano), Jesper Herman (banjo), Bjørn
Otto Hansen (trommer)
Arrangementet foregår i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, Jonstrup, 3500 Værløse
www.jonstrup-jazz.dk/

Musikcafé – Fredag den 27. marts 2020 kl. 15-16
Musikcafé ved organist Lene Rasmussen Hesdorf, der spiller nogle af sine
favoritværker af Johann Sebastian Bach. Det er Lenes sidste musikcafé som organist
ved Værløse kirke.
Hun tiltræder pr. 1. april i en nyoprettet stilling, som organist og korleder ved Roskilde Domkirke.
Sted: Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse
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Vi magter det ikke! – Familieteater – Premiere – Fredag den 27. marts 2020 kl. 19
Kom med til premiereaften i Furesøs største familieteaterprojekt
gennem 29 år, hvor 85 aktive elever og forældre i fællesskab på tværs af
skoler og klasser har brugt over 6 årsværk/mandeår siden starten af
januar på at indøve og producere årets helt nye forestilling. Den handler
om magt, demokrati og styreformer, og bringer os gennem demokratiets
vugge i Grækenland, Kong Arthurs hof i England, Enevældens ophør og
grundlovens indførelse, samt hvad der sker, når der ikke må gives
personhenførbare data på grund af GDPR.
Velkomsttale ved Berit Elmark, Furesøs nye leder for kulturområdet i
Furesø. Afslutningstale ved Syvstjerneskolens nye skoleleder Lars Hagendahl.
Billetter: 100,- kr. voksne, 50,- kr. børn. Se mere og køb på www.teatergruppen.dk.
Sted: Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse. Kom minimum en halv time før.

Rock på Ellegården – Fredag den 27. marts 2020 kl. 20 til 00:30
Til marts bliver det dobbelt så festligt på Ellegården med hele 2
af vores mest populære orkestre, nemlig Wild Wax Combo og
Chimbo´s Revival. To medrivende, kompromiløse, super
musikalske bands, der spiller for de danseglade og for dem, der
synes, at 60'er-musik bare er så fedt. Ikke så mange dikkedarer bare ud over stepperne - til det ventende dansegulv. Det kan ikke
undgå at blive en fantastisk aften.
Musikken spiller fra kl. 20.30 til 00.30. Prisen er kr. 100 for medlemmer og 140 for ikke medlemmer som betales i
døren, hvor man også kan købe et års medlemskab for kr. 100.
Dørene åbnes kl. 20. Happy Hour fra kl. 20.00 til 20.30. Mobilepay kan anvendes men ikke Dankort.
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk
Løbende opdateringer via vores facebook gruppe: Route 66 - Farums 60'er Klub
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Vi magter det ikke! – Familieteater – Lørdag den 28. marts 2020 kl. 13:30 og kl. 17:30
Eftermiddagsforestillingen er specielt egnet til de mindste elever. Hele
forestillingen varer 2½ time.
Aftenforstillingen er ofte den bedste, da alle nu er sikre på deres roller
og replikker.
Tag børn og børnebørn med og lad dem opleve det sjove skuespil,
flotte kostumer og fantastiske kulisser.
Vi har en masse sange med helt nye sangtekster. Og se elever og
forældre danse til den nye koreografi.
Billetter: 100,- kr. voksne, 50,- kr. børn. Se mere og køb på www.teatergruppen.dk.
Sted: Syvstjerneskolens festsal, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse. Kom minimum en halv time før.
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En sund sjæl i et sundt legeme – fra gymnastik til idræt – Søndag d. 29. marts 2020 kl. 14-16
Jørgen Ulriksen, dimitteret fra Jonstrup Statsseminarium 1957 og tidligere fagkonsulent
i idræt mm. fortæller om gymnastikfagets lange og brogede historie, fra da alt foregik på
tælling til nutidens kreative øvelser og bidrager med egne erindringer fra
gymnastikundervisningen på Jonstrup i 1950’erne.
Billede: Gymnastikpladsen ved Gjerrild skole i Randers Amt. Foto: Thorkild Jensen

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse, bygning E, 1. sal. Læs mere
på www.jonstrupsamlingen.dk.

Hope and The Immortal Bach – Lørdag den 4. april 2020 kl. 16
Hope and The Immortal Bach – Musik til påsketiden!
Koncerten er koncentreret om påskeoratoriet “Hope” for kor, solister,
alt-sax, el-piano, bas og percussion. Musik af John Høybye og
(engelsk) tekst af Edward Broadbridge.
Hope omkranses af musik af J. S. Bach: Uddrag fra Johannespassionen
og H-mol-messen samt forskellige andre kendte Bach-temaer, herunder
koralen “Komm, süsser Tod”,- det hele arrangeret og tilrettelagt for
kor, orgel og instrumental-ensemble.
Koncerttitlen udtrykker relationen mellem menneskets håb og Bach’s
udødelige og guddommelige musik.
Immortal Bach refererer yderligere til Knut Nystedts ikoniske arrangement af “Komm, süsser Tod”, som afslutter
koncerten. Her oplever man Bach’s gamle koral udmykket med moderne cluster-teknik.
Sted: Helligåndskirken på Strøget

Billetpris: 150,- kr.

http://www.diabolus.dk/168970522

Kend din egn – de tre Værløse Malere – Fredag den 17. april 2020 kl. 19
Tilmelding til seminaret. Seminaret er gratis og åbent for alle interesserede. Der tilstræbes 60 deltagere efter ”først til
mølle princippet”. Tilmelding til Niels Bødker Thomsen, telefon: 44 48 18 08 eller mail: nbt@os.dk. Ved tilmelding
oplyses foruden navn og adresse, telefonnummer og meget gerne e-mailadresse.
Den første aften med temaet de tre Værløse Malere, Hans Christian Martinus Knudsen, Rudolf
Jacobsen og Edvard Johannes Sarvig. En række malerier fra Furesø Museer og privatsamlinger
vil blive gennemgået. Gennemgangen skal belyse, hvordan Værløse Malerne blev påvirket af
samtidige malere, Værløse Skolens særkende og de tre maleres særkender. Malernes
personhistorie og tilhold til vores egn, og ikke mindst malernes betydning for lokalhistorien vil
blive omtalt. En gennemgang ved Niels Bødker Thomsen. www.vaerloesehistorie.dk
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

Trio GIOIA koncert – Søndag den 19. april 2020 kl. 15
Karina Agerbo blokfløjte, Mie Korp Sloth portativ/keltisk harpe og Tira Skamby
percussion spiller musik fra middelalderen og fortæller om musikken og deres
instrumenter.
Sted: Hareskov Kirke, Skandrup Alle 34, 3500 Hareskov
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Så syng da, Furesø! – Søndag den 19. april 2020 kl. 15 – 17:15
Kulturhusets foyer danner igen ramme om det traditionsrige syng-sammen-arrangement for hele
Furesø, hvor fællessangen næsten får taget til at løfte sig.
Fred – Frihed – Fællesskab er temaer som vil indgå i årets program, der knytter sig til de mange
Alsangsstævner, som rundt om i landet markerer 75 årsdagen for Danmarks befrielse den 4. maj
2020 og 100 året for genforeningen med Sønderjylland den 15. juni.
Til traditionerne hører korsang, hvor Farumkoret i denne sammenhæng medvirker for første gang. Desuden medvirker
Værløse Folkemusikanter og sangere og musikere fra Visens Venner Furesø, der også akkompagnerer fællessangene
under ledelse af Grete Hermansen ved flyglet. Konferencier er Hans Aagaard Larsen.
Arrangør: Visens Venner Furesø, Værløse Folkemusikanter, Farumkoret og Kulturhuset.
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farun – Foyeren/Café ”Frøken Fryd”

Kend din egn – Tegneren og illustratoren Ib Friis – Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19
Kend din egn – denne anden aften i årets seminarrække handler om tegneren
og illustratoren Ib Friis. Ib Friis har illustreret en lang række undervisnings
hæfter og publikationer om egnens oldtid og historie.
Med sine fantastiske og humørfyldte tegninger befolker Ib Friis Værløses historie med oldtidsmennesker, barske
håndværkere, solide bønder og fattige husmænd, med børn, tandløse kællinger og fuldbarmede kvinder. Tegninger der
indirekte fortæller om tegneren og som gør lokalhistorien levende for os alle sammen. Præsentationer ved
Fortællergruppen. www.vaerloesehistorie.dk
Sted: Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse

Kaj Munk og hans egn – Onsdag den 22. april 2020 kl. 14-16
Kaj Munk og hans egn. Foredrag ved Jens Ledgaard, tidl. kirkeværge i Kirke
Værløse Kirke.
I foredraget om Kaj Munks liv og hjemegn hører vi bl.a. om besættelsen under 2.
verdenskrig - i himmelen (den lokale flyvehistorie) og på jorden. Jens Ledgaard er kendt for sit engagement og sin
fordybelse i lokalhistorie.
Sted: Værløse kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Arildkvartetten – Onsdag den 22. april 2020 kl. 19:30
2018 kunne Arild Kvartetten fejre sit 10-årsjubilæum med Beethovens samlede strygekvartetter i en serie på i alt 24
koncerter. Og i år fejrer vi Beethovens 250 årsdag med et rent Beethovenprogram.
Arild Kvartetten har siden sin debut markeret sig blandt de førende danske kammerensembler og høstet mange roser for
sin modne og noble spillestil. Kvartettens medlemmer er alle erfarne kammermusikere fra Det Kongelige Kapel og DR
SymfoniOrkestret.
Arildkvartetten består af: Tobias Sneh Durholm, Violin – Johannes Søe Hansen, Violin – Stine Hasbirk Brandt, Bratsch
samt Ingemar Brantelid, Cello.
Program: Beethoven: Strygekvartet opus 18 nr. 3
Beethoven: Strygekvartet opus 59 nr. 1
Beethoven: Strygekvartet opus 131
Arrangeret af Furesø Musikforening, www.furemus.dk
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse. Medlemmer har gratis adgang. Billetter til 150,- kr. købes ved indgangen.
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Kansas City Stompers – Torsdag den 23. april kl. 19:30
Kansas City Stompers, bestående af nogle af Danmarks bedste professionelle musikere, er særdeles
aktive med 300 jobs om året. Det er Danmarks ældste, professionelle jazzband med mere end 60 år i
det danske jazzliv og mere end 40 lp/cd indspilninger bag sig. Kansas City Stompers sammensættes
af superprofessionelle, danske musikere og solister og er et traditionelt jazz- og New Orleans band,
men spiller også gerne dixieland, swing, mainstream og big band. Med sig har de Nynne Lange som
forsanger. Hun er en yderst erfaren sangerinde, der kan sit kram. Hun har tidligere sunget sammen
med Kansas City Stompers i 16 år – blandt andet en række optrædener i Kongehuset, inklusive
begge prinsers bryllup. Hun har også sunget i Tivolis Bigband og Helmer Olesens orkester.
Det er 2. gang at Kansas City Stompers optræder til Torsdags Jazz, nu med to modtagere af Ben Webster prisen, Ole
Kock Hansen og Ole Streenberg.
Besætning:
Nynne Lang (sang) ,Niels ”Flipper” Stuart (sax og fløjte), Ole Kock Hansen (piano), Ole Streenberg (trommer), Lasse
Lundstrøm (bass) og Niels Abild (kapelmester, klarinet)
Arrangementet foregår i Jonstruphus, Jonstrupvangvej 159, Jonstrup, 3500 Værløse
www.jonstrup-jazz.dk/

Rock på Ellegården – Fredag den 24. april 2020 kl. 20 til 00:30
Kan du huske Smokie og deres fantastiske musik, der gjorde dem berømte
i hele Danmark som f.eks. ”Living next door to Alice”, “Lay back in the
Arms of Someone” og “If you think you know how to love me” så skal du
komme til dette arrangement, hvor der ikke bare spilles Smokie, men også
andre “kopinumre” som f.eks. “Have You Ever Seen the Rain” og
“Needles and Pins”. Det bliver en fantastisk aften med musik så tæt på
originalerne som man kan forvente at komme. Husk danseskoene 😊
Musikken spiller fra kl. 20.30 til 00.30. Prisen er kr. 100 for medlemmer
og 140 for ikke medlemmer som betales i døren, hvor man også kan købe et års medlemskab for kr. 100.
Dørene åbnes kl. 20. Happy Hour fra kl. 20.00 til 20.30. Mobilepay kan anvendes men ikke Dankort.
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk
Løbende opdateringer via vores facebook gruppe: Route 66 - Farums 60'er Klub
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Orgelkoncert – Søndag den 26. april 2020 kl. 16
Den russiske professor Alexander Fiseisky besøger Værløse og spiller et varieret
program.
Sted: Værløse kirke, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Kend din egn – Forår i Furesø - Lyrik- og sangaften – Mandag den 27. april 2020 kl. 19
En aften med sang og musik og fortællinger fra Furesøegnen. Vi sætter fokus
på salonlivet på landstedet Kulhus og på nogle af de store digtere, forfattere
og komponister, som har haft deres gang på vores egn. Vi får musikalsk
hjælp af medlemmer af Visens Venner Furesø. Denne aften er således vor traditionelle ”Lyrikaften” (Fri entré). Der vil
være mulighed for at købe øl/vand. www.vaerloesehistorie.dk
Sted: Galaksen, Café Cassiopeia, Bymidten 48, Værløse
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Forårsvandretur til skovsøen Afrodites Øje – Søndag den 3. maj 2020 kl. 14-16
Gå med og hør fortællingen om seminaristernes slidsomme opstilling af mindestenen i
1917 og de traditioner, som med årene blev opbygget. Vandreturen gennemføres af Per
Lotz, Værløseegnens Historiske Forening (VHF) og Signe Holm-Larsen,
Jonstrupsamlingen.
Mødested: P-pladsen ved Rema 1000, Jonstrupvangvej 149, 3500 Værløse.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, bygning E, 1. sal. Læs mere på
www.jonstrupsamlingen.dk

Rock på Ellegården – Fredag d. 29. maj 2020 kl. 18 til 00:30
Drøm dig tilbage til de glade, sorgløse 60´ere sammen med Dreamers og alle os andre
som var unge dengang. Heldigvis kan vi da stadigvæk klare en svingom, faktisk plejer
dansegulvet at være tæt besat hele aftenen også når Pebberband går på scenen med
numre fra 50’erne til 70’erne.
Aftenen kan indledes med spisning der skal bestilles via mail:
info@farums60erklub.dk inden d. 15. maj.
Musikken spiller fra kl. 20.30 til 00:30. Prisen incl. spisning er kr. 325 for medlemmer
og 365 for ikke medlemmer som betales inden arrangementet, spisning fra 18:30 til
20:30, adgang fra kl. 18:00. Prisen uden spisning er kr. 100 for medlemmer og 140 for
ikke medlemmer som betales i døren, hvor man også kan købe et års medlemskab for
kr. 100, adgang fra kl. 20:30.
Mobilepay kan anvendes, men ikke Dankort.
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk
Løbende opdateringer via vores facebook gruppe: Route 66 - Farums 60'er Klub
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum

Kender din forening til Frivilligcenterets foreningsservice?
Frivilligcenter Furesø har i vores foreningsservice fra starten af 2020 ekstra fokus på fundraising til foreninger i Furesø.
Har Jeres forening brug for input og sparring i forhold til at komme i gang med at søge midler til Jeres aktiviteter, så
kontakt centerleder Anders Poulsen, tlf. 50 47 15 62. Læs mere om vores foreningsservice her
https://www.frivilligfuresoe.dk/medlem/foreningsservice

Kend din egn, morgenture i skoven – Søndage kl. 10-12
Søndage kl. 10-12 kan du være med på Kend din egn, morgenture i skoven. Fra gang til gang vælges et skovafsnit for
den kommende vandretur. Øvrige datoer og turenes nærmere indhold fremgår af www.fuark.dk.

Mulighed for at søge projektstøtte via Nordea-fonden
I kan læse mere på hjemmesiden https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt om, til hvad og hvordan I kan søge. I
kan også udfylde et skema og inden for 72 timer få en vurdering af, om det er relevant for foreningen at søge Nordeafonden om støtte til en konkret projektidé. Svaret er ikke en forhåndsgodkendelse eller garanti for, at man får støtte,
men man kan få et hurtigt svar på, om det er relevant at søge Nordea-fonden.
Følgende fokusområder er prioriterede i strategiperioden 2019 – 2021: Børn der blomstrer, Flere ud i det fri, Sundhed,
Motion, Natur og Kultur.
Der er ingen tidsfrister for ansøgninger. Men man skal søge i god tid, da sagsbehandlingstiden er 2-3 mdr.
Nordea-fonden kan også kontaktes pr. mail eller tlf. Alle kontaktinfo ligger på ovenstående hjemmeside.
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Retningslinjer for KS Nyhedsbrev
Kære Foreninger – vi vil bede jer fremover overholde disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet - TAK
FORMALIA:
Font: Times New Roman
Størrelse: punkt 10
Overskrifter: punkt 12.
Fed: dag, dato, klokkeslæt samt arrangement navn og sted (se eksempel nedenfor)
Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.
HUSK fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS
INDHOLD:
Alle tekster skal indholde:
Titel på arrangement og arrangør: f.eks. Temamøde
Anslag: max 400 (inklusive mellemrum)
Ugedag: f.eks. Søndag
Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19:30
Sted: f.eks. Kulturhuset, Bålpladsen v. Farum Sø (længere beskrivelser af sted skrives ind i teksten)
Beskrivelse af arrangement- Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum
Sted: evt. længere adresse

Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev sendes primo april.
Deadline for input om jeres arrangementer i april og maj er tirsdag den 31. marts.
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk.
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