Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev august 2020
Kære Kulturelle Foreninger i Furesø
Nu begynder dagligdagen så småt med eller uden Coronakrise. KS har afholdt vores første efterårsmøde. Men vi må
stadigvæk bede alle foreninger om at overholde alle kommunens hygiejne-regler vedr. antal deltagere, afvaskning og
afspritning – kommunen har været så venlig af stille vaskespand, -klude og -sæbe samt sprit frem i Foreningslokalet og
det har jo gjort det let for os.
Så må vi bare håbe at COVID-19 holder sig væk fra Furesø. Vi håber derfor også for alle at de kan få gennemført de
arrangementer de havde planlagt for efteråret plus måske også nogle fra foråret.
Kommunens budgetforhandlinger er i fuld gang på politisk hold så vi venter spændt på, hvad man har i “posen” til den
frivillige kultur. Vi kan dog allerede nu røbe at vi kraftigt vil fremsætte ønsker om at også kulturen får del i puljemidler
– det er flere år siden Kulturpuljen blev skåret væk, og som det eneste samråd har vi ingen midler haft i flere år. Så nu
kan vi ikke blot vente på de gode viljer og skåltalerne, nu må vi også have lov at fremsætte ønsker på den frivillige
kulturs vegne.
Vedr. budget vil I høre nærmere fra os når der kommer konkrete forslag på banen. Men lige nu afventer vi at høre fra
den politiske arena.
Mange hilsener
Ilse
Tlf. 28 21 52 92

Nyt fra bestyrelsen
Kulturelt Samråd Furesøs bestyrelsen består af:
Ilse Schødt - formand (Furesø Musikforening og Ældresagen Farum)
Tue Bertelsen - næstformand (Teatergruppen Syvstjernen og Børnekulturelt Netværk)
Anne Sørensen - kasserer (Jonstrup Petanque og Skolemuseet)
Birgit Kjeldgaard (Red Barnet og Børnekulturelt Netværk)
Gitte Aakjær (Danske Handicaporganisationer)
Ken Christensen (Farum Jazzklub og Ellegårdens Styregruppe)
Peter Helledie Stæhr (Værløse Sogns Menighedsråd)

Ken Christensen, medlem af bestyrelsen i Kulturelt Samråd Furesø – Profil
Ken Christensen 55 år.
Jeg har en fortid i Flyvevåbnet igennem 18 år, har de sidste 13 år arbejdet som konsulent i Ballerup
Kommune indenfor Beskæftigelsesområdet.
Har igennem hele mit liv været aktiv inden for idræt og kultur. Jeg er formand i Farum Jazzklub,
bestyrelsesmedlem i Fandango Teatergruppe, en ejerforening og sidder i styregruppen på
Ellegården.
Privat er jeg far til 4 og bosiddende i Ganløse, jeg dyrker friluftsliv, ror, cykler, løber og står på ski mm. og qua min min
interesse for Jazz bruger jeg meget til på at lytte til musik og gå til koncerter.
Jeg ser frem til at arbejde mere med kulturrelaterede emner og problemstillinger for at fremme Kulturen bredt.
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Fra kommunen
Coronavirus: Sådan forholder vi os i Furesø Kommune
Husk at Furesø Kommune hele tiden opdaterer deres hjemmeside og giver god information.
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/

Regler for brug af lokaler
Se Kommunens vejledning på https://www.aktivfuresoe.dk/design/fureso/Vejledninger/vejledning_covid19.pdf

Nyt fra Foreningerne
Farum Folkedansere
Så er vi klar til at starte en ny sæson, nemlig mandag den 7. september 2020.
Vi træner hver mandag på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum – og
alle kan være med. På grund af corona, danser vi kun i faste par og med
afstand. Vi kan danse pardanse og rækkedanse. Vi har en af landets dygtigste
danseinstruktører, så det bliver med garanti sjovt. 2 dygtige musikanter leverer
levende musik!
Nye medlemmer er meget velkomne, men tilmelding nødvendig til:
farumfolkedans@gmail.com
Du kan finde mere information under Nye Dansere på http://farumfolkedansere.dk/.

Jonstrupsamlingen
Efter 5 måneders nedlukning er Jonstrupsamlingen genåbnet for besøgende i udstillingerne og til
søndagsfortællingerne. Der vil være begrænsning på antal besøgende i udstillingslokalerne. Dette vil fremgå
af skiltningen i de respektive rum. Håndsprit vil være tilgængeligt. Se åbningstidspunkterne på samlingens
hjemmeside: www.jonstrupsamlingen.dk

Værløseegnens Historiske Forening
Vi efterlever naturligvis alle retningslinjer fra myndigheder, og derfor vil der kunne forekomme
aflysninger, indskrænkninger i deltagerantal m.v. Det vil fremgå af oplysningerne om hvert enkelt
arrangement på foreningens hjemmeside. Hold venligst øje med de løbende opdateringer på
https://vaerloesehistorie.dk
Indtil videre regner vi med, at I skal tilmelde jer til foreningens efterårstur den 6. september, samt
foreningens generalforsamling d. 19. september, såfremt I ønsker at deltage.
Ring til foreningens sekretær tlf. 44 98 37 89 eller benyt vores formular på https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-tilarrangement.html – du skal oplyse dit medlemsnummer. Du finder dit medlemsnr. på din kontingentindbetaling eller
på bagsiden af Bavnen.
Skulle der ske ændringer i myndighedernes anbefaling, vil det ud over på foreningens hjemmeside også fremgå af næste
nyhedsbrev.
Se nærmere om arrangementerne i foreningens kalender: https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste
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Teatergruppen Syvstjernen – Det er nu I skal tilmelde jer!
Tilmeld dine børn eller børnebørn til Teatergruppen Syvstjernens 30 års
jubilæumssæson i 2021. Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største
familieteater-projekt, som er unikt ved, at der ikke kræves auditions.
Alle, der har lyst, får en rolle på scenen. Målgruppen er elever fra 2. til 9.
klasse, plus deres forældre. Fra 7. klasse kan elever deltage alene.
Forfattergruppen skriver hvert år et helt nyt stykke, med roller tilpasset hver
enkelt skuespillers ønsker.
I 2020 var vi 84 engagerede elever og forældre, men blev desværre nødt til at aflyse forestillingen på grund af
Coronasituationen.
Forfattergruppen er startet med idéer til det nye manuskript til 2021, så det er vigtigt, at I får tilmeldt jer hurtigt, så vi
ved, hvor mange skuespillere, der skal skrives rolle til.
2021 sæsonen er fra 6. januar til 21. marts. Læs mere og tilmeld jer på https://teatergruppen.dk/

NetOps Sammenspilsgruppe for strygere – Onsdage kl. 14-16
Vores gruppe består p.t. af 4 violiner 1 bratsch og 3 på cello + mig selv på
violin/bratsch. Alle har spillet mange år, eller har taget spillet op igen nu, hvor
der er tid til fornøjelse.
Og fornøjeligt er det, samtidig med at vi slider i det. Vores repertoire er primært
den ældre musik, fra Purcell via Teleman og Vivaldi til Bach og Händel og
Mozart m.flere. Vi spiller dog også "yngre" komponister.
Vores egen alder er til den ældre side, men vi har da også unge talenter i "tresserne".
Vi har plads til flere som har lyst. Vi spiller onsdag eftermiddage oppe i "Stien" fra klokken 14 til ca. 16.
Hvis interessen er der så kontakt eventuelt mig (René Axelsen), da det er mig der styrer løjerne.
Arrangør: NetOp Allerød-Furesø, http://netopaf.dk/
Sted: Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum, Lokale 12, Teater-Mødesalen
Kontakt: René Axelsen, tlf. 21 65 25 35

Kend din egn, morgenture i skoven – Søndage kl. 10-12
Fra gang til gang vælges et skovafsnit for den kommende vandretur.
Datoer og turenes nærmere indhold fremgår af foreningens hjemmeside: vaerloesehistorie.dk
Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse

Ildsjælen fra Jonstrup – Rudolf Bruhn 100 år
Jonstrupsamlingens Venner har ønsket at fastholde essensen af særudstillingen om
succesforfatteren Rudolf Bruhn i et hæfte om hans liv og virke og hans tid på ”Borgen” 1907-10,
som den er spejlet i hans ungdomsbog ”De seks” fra 1916 om kostskoleelevernes kammeratskab i
hverdag og fest på Jonstrup Seminarium. Hæftet kan downloades fra samlingens hjemmeside og
udleveres gratis til interesserede ved besøg i samlingen. Spørg efter det!
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
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Få hjælp til at finde slægtninge, som har gået på Jonstrup – Søndag den
16. august 2020 kl. 14
Medlemmer af Jonstrupsamlingens frivilliggruppe demonstrerer diverse søgeregistre vedr.
Jonstrup Statsseminarium, både netbaserede søgbare opslagsbøger som den Jonstrupske Stat
og Jonstrupsamlingens digitale dimittendregister mv.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse.
Jonstrupsamlingen ligger Jonstrupvej 288 i bygning E på 1. sal og er åben til kl. 16.
Søndagsfortællingen foregår kl. 14 i Egeskolens klasselokale i stueetagen i bygning E. www.jonstrupsamlingen.dk

Kontrabassen – Lørdag den 22. august kl. 11:30
Patrick Süskind’s soloforestilling med Anders Ahnfelt-Rønne i rollen som den stolte, følsomme og
forelskede orkestermusiker i sin lille lejlighed – et par timer inden den store Wagner-premiere på
Operaen på Holmen. En sjov og gribende fortælling som er bør ses af alle.
Arrangør: Undergrunden, http://undergrunden.com/
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Arkitektur og Form – Lørdag den 22. august kl. 12:15
Melissa Clark Nielsen, Inge-Lise Koefoed og Søren Brissing udstiller billedkunst, skulptur, og fotokunst. Se nærmere
beskrivelse: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/Invitation%20Arkitektur%20og%20form%20aug%2020.pdf
Melissa Clark Nielsen er uddannet arkitekt og billedkunstner. Hun er født i
1964 i Chicago og uddannet i Florida og København.
Inge-Lise Koefoed er født i 1939, og billedhugger, uddannet på
Kunsthåndværkerskolen i København 1956-60.
Søren Brissing er født i 1962 og blev Fagfotograf (reklamefotograf) i 1988.
Han bor i Trørød med sin kone, er vild med at rejse, specielt rejser hvor han
kan dyrke sin store passion ”Street Photo”.
Arrangør: Furesø Kunstforening, www.furesoe-kunstforening.dk
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Noget om at blive grebet – Søndag den 23. august kl. 15
Undergrunden inviterer til en hyggelig eftermiddag med den lille forestilling
Noget om at blive grebet.
Der er dømt viser, jazz, Chopin, Grieg og Piazzolla – et glimt i øjet, go’ humor,
og en rød sløjfe der binder det hele sammen i Halfdan Rasmusens poesi og med
tekster af H.C. Andersen og Piet Hein – Harmonika’en er med under armen.
Publikum kan forvente sig en lille forestilling ud over det sædvanlige.
Medvirkende: Anders Ahnfelt-Rønne & Kirstine Elise Pedersen (cello)
Efter forestillingen vil Undergrundens Årskortholdere og den tidligere
venneforening, overrække prisen for Årets kunstner til folkemusikgruppen
SVESTAR. Billetten til gælder til begge arrangementer.
Arrangør: Undergrunden, http://undergrunden.com/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse
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Billedkunst, keramik og collage i Ganggalleriet – Lørdag den 29. august 2020 kl. 12:15
Mette Lorentzen, Flemming Holmgreen og Inger M. Hansen udstiller billedkunst, keramik og collage i Ganggalleriet.
Se nærmere på https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/Invitation%2029.08%20-%2026.09.20.pdf
Mette Lorentzen er autodidakt billedkunstner og uddannet kunstformidler med en PD i
billedkunst og æstetik. Hun arbejder primært i akryl og er særlig optaget af portrætter
og stemninger.
Flemming Holmgreen tegnede og malede hele sit liv med stor lyst til at udtrykke sig på
papir og lærred, først som hobby ved siden af karrieren som officer i Flyvevåbnet og
siden, efter sin pension fra forsvaret, som fuldtidskunstner.
Inger M. Hansen er uddannet i 1962 på Kunsthåndværkerskolens grafiske linje. Siden
da har hun arbejdet som tegner, grafiker, keramiker og billedkunstner. Hun har i dag sit
eget atelier, hvor der også er galleri med udstilling af egne værker.
Arrangør: Furesø Kunstforening, www.furesoe-kunstforening.dk
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Årsmøde hos Ældre Sagen Farum – Fredag den 4. september 2020 kl. 14
Her er chancen for at lære din lokalbestyrelse lidt nærmere at kende.
Årsmødet er den formelle generalforsamling, hvor bestyrelsen aflægger regnskab og
beretning om året, der gik. Her vælges eller genvælges medlemmer til bestyrelsen.
Kom og hør, hvilke planer, de har for fremtiden. Stil dine spørgsmål og få svar.
Evt. forslag skal være lokalbestyrelsens formand i hænde senest torsdag d. 20.august 2020.
Husk at medbringe dit medlemskort til indgangen.
Årsmødet indledes med et stemningsfuldt musikalsk indslag. Efter årsmødets afslutning vil lokalbestyrelsen være vært
ved et traktement.
”Vel mødt!”, siger vi fra bestyrelsen. https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Farum
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Red Barnet Landsindsamling – Søndag den 6. september 2020
Tag godt imod Red Barnets indsamlere den 6. september. På grund af Coronakrisen bliver det en
kontantløs indsamling med brug af MobilePay eller SMS, knyttet til den enkelte indsamler. Man kan
også støtte ved at sms’e ”RED” til 1912 og støtte med 100 kr. eller give et engangsbeløb eller fast
beløb via dette link: https://redbarnet.dk/stoet/stoet-fast/
Corona-krisen har kastet verden ud i den største sundhedskrise i mere end et århundrede, og kampen
mod Corona trækker sparsomme ressourcer væk fra livsvigtige vaccineprogrammer og anden
lægehjælp. Det kan potentielt koste 6.000 børn livet hver eneste dag over de næste seks måneder, vurderer FN. Og
endnu flere børn vil blive presset ud i fattigdom og sult. Mere end nogensinde før er der brug for, at vi sammen går i
front for verdens børn.
Pengene fra landsindsamlingen går til Red Barnets arbejde. Ude i verden til bl.a. medicin, mad og skolegang til udsatte
børn, og herhjemme i Danmark bl.a. til aktiviteter for børn, der er uden for fællesskabet.
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Værløseegnens efterårstur – Søndag den 6. september 2020 kl. 13
Foreningens Efterårstur foregår på Flyvestationen med rundvisning og
fortællinger i den nye stenstrøning med fortællersten fortalt af Per K. Larsen og
Niels B. Thomsen. Efterfølgende en rundvisning i flyudstillingen i Hangar 2.
Medbring gerne kaffe/brød. Turen er handicap- og kørestolsvenlig, forholdsvis
korte afstande i fladt terræn med flere stop undervejs. Medbring gerne
kaffe/brød, evt. en let turstol.
Tilmelding: Nødvendig, da vi gør ophold inde i Hangar 2.
Ring til foreningens sekretær tlf. 44 98 37 89 eller benyt vores formular på
https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement.html – du skal oplyse dit medlemsnummer. Du finder dit
medlemsnr. på din kontingentindbetaling eller på bagsiden af Bavnen.
Find vej til Flyvestationen.
Sted: Vi mødes på Flyvestationen ved stenstrøningen, der ligger mellem Hangar 3 og Hangar 4, her finder du parkering.

Skolehistorie – hvordan og hvorfor? – Søndag den 6. september 2020 kl. 14
Professor Ning de Coninck-Smith er den ene af de to redaktører af fembindsværket Dansk skolehistorie.
Hun har forsket i mange historiske emner, bl.a. kampen om barnets tid omkring år 1900. Hun fortæller
om sine mål og erfaringer med forskning og formidling af skolehistorie.
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288, 3500 Værløse. Det præcise mødested vil blive annonceret på
samlingens hjemmeside: www.jonstrupsamlingen.dk

Rydning af området ved Harevad – Mandag den 7. september kl. 18:30
Kend din egn. Traditionen tro har Furesø Arkæologigruppe i samarbejde med Naturstyrelsen og
Værløse Naurgruppe, invitereret alle interesserede til en sommeraften i skoven, med det formål
at rydde et oldtidsminde for skov og krat. Herved gøres kulturminderne synlige og tilgængelige
for skovens mange brugere.
I år skal vi rydde omkring stenkisten over Harevad. Den nylig renoverede bro og tilstødende
hulveje er tilgroede. Medbring godt humør samt grensave og høgenæb samt arbejdshandsker.
Påklædning efter vejret. Skovvæsenet stiller med mandskab, motorsav og forfriskninger. Før vi går i gang med arbejdet,
vil der blive fortalt lidt om Harevad.
Sted: Vi mødes på p-pladsen ved Syvstjernen, Fægyden og Skovlystvej. Sammen kører vi ad Måløvvej til Harevad.
https://vaerloesehistorie.dk/

Generalforsamling Værløseegnens Historiske Forening – Lørdag den 19. september 2020
kl. 14
Generalforsamling og et spændende foredrag af tidl. flyveleder Mogens Houman, om historien
om Værløse Tårn, flyvekontrol i Danmark og Europa. Efter generalforsamlingen vil der blive
serveret kaffe og kage.
Information om foredrag vil fremgå af foreningens hjemmeside: vaerloesehistorie.dk
Tilmelding: Nødvendig.
Ring til foreningens sekretær tlf. 44 98 37 89 eller benyt vores formular på
https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement.html – du skal oplyse dit medlemsnummer. Du finder dit
medlemsnr. på din kontingentindbetaling eller på bagsiden af Bavnen.
Sted: (Teatersalen) Syvstjerneskolen, Skovløbervangen 1, 3500 Værløse
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Så du lyden? – Lørdag den 19. september 2020 kl. 15
Laura skal passes hos sin bedstefar, for mor og far skal til bryllup. Det må helt
bestemt være lige som et eventyr med sådan et bryllup, så Laura er sur over at
hun ikke skal med.
Men bedstefar bor i et hus omgivet af musikinstrumenter og ting, der kan give
lyde, og hurtigt bliver weekenden hos bedstefar et helt eventyr med prinsesser,
skønne historier og dejlig musik.
En musikalsk forestilling med sang, lydhistorie og musikpædagogiske tiltag.
Under forestillingen aktiveres publikum og efter forestillingen får publikum en lille bog med historien og billeder fra
den med hjem.
Se en lille teaser på forestillingen her: https://www.youtube.com/watch?v=OdPPOGE6rXs
Forestillingen opføres af Ishøj Teater.
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Få nye frivillige, som bliver i foreningen – 22. september kl. 17
Lokalt kursus i planlagt rekruttering.
Hvad stiller I op, når hverken lasso, pisk eller smiger kan skaffe jer flere
frivillige? Dette lokale kursus præsenterer solid viden om, hvor og hvordan I
kan rekruttere frivillige, som bliver i foreningen - også når den første
”forelskelsesfase” er forbi. Deltagerne får ikke alene indsigt i, hvorfor al
rekruttering tager udgangspunkt i de frivilliges egen motivation – drivkraften
bag det frivillige engagement, men også redskaber til at tilrettelægge en god rekrutteringsproces fra start til slut.
Tilmelding nødvendig. Der serveres sandwich kaffe, the og vand (gratis).
Arrangør: Frivilligcenter Furesø, https://www.frivilligfuresoe.dk/
Sted: Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum
Vigtigt! Tilmelding på info@frivilligfuresoe.dk
Mere info: 50 47 15 62

Group Next Door – Fredag den 25. september 2020 kl. 20:30
Fra Fyns blomstrende musikmiljø finder vi Group Next Door. Et band, der med
smittende entusiasme og spilleglæde i særklasse simpelthen bare slår døren af
hængslerne med det ene formål at overdænge dig med kaskader af svingende 60’ermusik.
Vi nævner i flæng: ”You Make Me Dizzy Miss Lizzy”, ”Rock’n Roll Music”, ”I Feel
Fine”, ”Come On Let’s Go”, ”Paint It Black”, ”Runaway” og mange flere skåret over nogenlunde samme læst. Sound,
beat og drive i overhalings-banen, ideel lykke for alle med hang til den glade 60’er-musik og et super tilbud til dem, der
går og leder efter en lejlighed til at få testet danseskoene for alvor.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk
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Elskov, Vin & Basfioler – Onsdag den 30. september 2020 kl. 14
Forårets aflyste, men ellers fuldt udsolgte forestilling er her igen: 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!
Cabaret’en fortæller historien om Bellman og hans figur Fredman, men først og fremmest
fortolkes en lang række af hans fantastiske viser med ynde, druk, dramatik, erotik og humor.
Viserne fremføres på dansk og er iklædt nye, fantasifulde arrangementer - hør evt. nogle af
dem på albummet ”Elskov, Vin & Basfioler” på iTunes, Spotify e.lign.
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.
Allan Høier har optrådt hos os i Farum med adskillige dejlige forestillinger: om
Benny Andersen, om Halfdan Rasmussen, om Siegfred Pedersen og om Emma Gad
til stor glæde for vore tilskuere. Så gå ikke glip af denne herlige cabaret.
Tilmelding og betaling: Online på
https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Farum.
Prisen er kr. 100,- som inkluderer entré og en drink i pausen
Arrangør: Ældre Sagen Farum, Lissen Grønkjær, Mobil: 61 71 46 97, Mail: lissen@sepiaforlag.dk
Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Stevie Wonder Tribute – Niels HP & Big Apple Big Band – Fredag den 2. oktober 2020 kl. 21
Stevie fyldte rundt den 13. maj, 70 år !!! STORT Tillykke !!!
Big Apple Big Band & Niels H.P. samler kræfterne og præsenterer en varmt farvet buket
af Stevie Wonders bedste sange fortolket af en af Danmarks allerbedste soul sangere.
Niels H.P. er en af Danmarks førende soul fortolkere med flere pladeudgivelser bag sig.
Stevie Wonders virke som kunstner er et helt univers- en fremragende sanger, musiker,
komponist og tekst forfatter med et kæmpe katalog af ikoniske sange og en perlerække
af udgivelser. Karrieren startede som 12 årig med ”Fingertips” – og perioden fra 1972 1980 – var hans mest produktive med albums som ”Talking Book”, mesterværket
”Songs in the Key of Life” og ”Hotter Than July”.
Big Apple Big Band har mange år på køresedlen – de sidste år har bandet optrådt med
bl.a. Anders Blichfeldt (Big Band Beatles og Rock Swings), Christina Boelskifte (musik
af Monica Zetterlund, Quincy Jones m.fl).
På denne aften vil Niels H.P. og Big Apple fortolke Stevie Wonders og andres soulmusik i et Big Band format – der
giver genren et solidt baghjul.
Arrangør: Farum Jazzklub, http://www.farumjazzklub.dk/
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Billetkøb: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/2x10jm54st
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Fra Bach til Bebop via Bentzon – Tirsdag den 6. oktober og onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19
Pianisten og komponisten Nikolaj Bentzon og trombonisten Ebbe Ringblom fra
Prinsens Musikkorps har fundet sammen i en fælles kærlighed til klassisk musik og
jazz. En koncert og rundrejse i musikhistorien – et festfyrværkeri af sublim musikalsk
begavelse, kærlighed til musikken og to personligheder med humor og enestående
formidlingsevner.
Arrangør: Undergrunden, http://undergrunden.com/
Medarrangør: Farum Jazzklub, http://www.farumjazzklub.dk/
Sted 6. oktober: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Sted 7. oktober: Skovhuset, Ballerupvej 60, 3500 Værløse

Det er ganske vist! – Torsdag den 8. oktober 2020 kl. 18:30
En kabaret med tekster af og om H.C. Andersen fremført af kabaretgruppen ”Den grimme ælling”.
Gruppen består af 4 garvede viseentusiaster, Dorte Birch, Erik Lund-Nielsen, Helle Juul Sørensen og Jes
Sindal. Forestillingen er en kærlighedserklæring til forfatteren og omfatter en blanding af eventyr, digte,
viser og sange. Kabareten garneres med fællessang og indslag af vores egne aktive medlemmer.
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

Hvad kan vi lære af Coronakrisen globalt og lokalt? – Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 19
Taler: Christian Friis Bach, tidligere udviklingsminister og undergeneralsekretær i FN, stifter og
leder af Warfair.org., som søger at fremme handel med konflikt- eller krigsramte lande.
Arrangør: NetOp Allerød-Furesø, http://netopaf.dk/
Pris kr. 100,- inkl. forfriskning i pausen
Sted: Teatersalen i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Chimbo’s Revival og Wild Wax Combo – Fredag den 30. oktober 2020 kl. 20:30
"Den dynamiske duo" slår til igen - uden sammenligning den mest populære konstellation, der til
dato har betrådt Ellegårdens frønnede scene i vores regi.
Wild Wax Combo’s (t.v.) forkærlighed for ”the rare rockabilly”-genren blæser uden problemer
overlæderet i strimler på selv de mest forhærdede og frygtløse dansesko. Bandet lever og ånder for
at levere den ægte, hårdtpumpede og uspolerede garagerock. Og det gør de - i en sky af benzinos og
brændt gummi - med en entusiasme og nerve, der gør det noget nær naturstridigt at sidde stille.
Chimbo’s Revival (t.h.) beviser til stadighed, at den originale rock’n roll stadig lever –
endda strålende og i bedste velgående! Bandet serverer traditionen tro gedigne klassikere
krydret med underfundig humor - "Crazy Man Crazy”, “I Saw Her Standing There”,
“Small Beer”, “Honey Don´t” m.m.fl.
Sted: Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
Nærmere information findes på www.farums60erklub.dk
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Mis med de blå øjne – Lørdag den 31. oktober 2020 kl. 11
Om den lille modige mis der gik ud i verden for at finde landet med de mange mus. For selv
om man har blå øjne, kan man sagtens være lige så meget kat og mindst lige så god kat som
alle dem med de gule!
Egon Mathiesens Børnebogsklassiker fra 1949, der som den første vandt Kulturministeriets
Børnelitteraturpris i 1954 og som nu er udvalgt til Kulturkanonen for børn.
Dristigt iscenesat i en stemningsfyldt og legende dramatisering, der forløser fortællingens
farlighed, humor og ukuelighed. Til akkompagnement af Django Reinhards jazzede musik,
der får det hele til at svinge sammen. Sjovt, varmt, jazzet og musikalsk.
Forestillingen opføres af Comedievognen. Se teaser her: https://vimeo.com/261992882
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

KRIGEN – Søndag den 1. november 2020 kl. 19
Efter den store succes i december, vender KRIGEN tilbage til
Undergrunden:
Tre af landets mest alsidige og efterspurgte sangerinder er gået sammen
om at fortælle det 20. århundredes Europa i musik.
Tag med på musikalsk værtshus og oplev en støvet verden af tobak og
fortrydelse, håb og granatchok! Tag med Kurt Weill, Lulu Ziegler, The
Andrews Sisters, Edith Piaf, Hanns Eisler, Karen Jønsson og Kai Normann Andersen tilbage til en verden af i går.
Vokal: Tuva Semmingsen, Signe Asmussen, Andrea Pellegrini
Arrangør: Undergrunden, http://undergrunden.com/
Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum

Hvad gør EU ved klimakrisen? – Torsdag den 26. november 2020 kl. 19
Taler: Margrete Auken, Medlem af Europa-Parlamentet siden 2004, genvalgt i 2019. Bl.a.
medlem af Udvalget for miljø, folkesundhed og fødevaresikkerhed.
Arrangør: NetOp Allerød-Furesø, http://netopaf.dk/
Pris kr. 100,- inkl. forfriskning i pausen
Sted: Teatersalen i Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
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Den Store Nisseprøve – Lørdag den 28. november 2020 kl. 15
I ”Den store Nisseprøve” skal de to nisser Nis og Nisse Sisse i skole, for det er nemlig
sådan at alle nisser hvert 100 år skal til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde
nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses
skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse.
Nis og Nisse Sisse får en dårlig start på prøven fordi de kommer for sent, men Nisse Sisse
får hurtigt indhentet det forsømte fordi hun er en god og dygtig elev med stor respekt for
lærerinden Frøken Hanegal. Nis har imidlertid problemer. Som alle unge drenge-nisser
har han svært ved at sidde stille og holde koncentrationen i skolen og han kommer til at
lave helt om på nogle af julesangene. Han er en rigtig drillenisse som får stor sympati hos
børnene.
En sjov, interaktiv og hyggelig juleforestilling proppet med skønne julesange. En rigtig
opvarmer til julen for børn i alderen 4-10 år – og deres forældre.
Forestillingen opføres af Louise Schouw Teater.
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

Solo for to – Lørdag den 30. januar 2021 kl. 15
Dirigenten står parat. Koncerten skal til at begynde, men medlemmerne af
orkesteret ringer ét for ét og melder afbud. Orkesterlederen er desperat, men
vender det til sin fordel. Nu kan han endelig opføre sin solo-trompetkoncert.
Lige da han skal til at starte dukker den eneste, der ikke har sendt afbud op.
Netop ham, der er den elendigste musiker af dem alle, ham der kun
interesserer sig for mad og fodbold. Det tegner til en katastrofe.
Men da det viser sig, at de to har mere til fælles end man lige skulle tro, ender
det med en højst usædvanlig sang fra den lille landsby Libovich.
”Solo for to” er en varm og charmerende klovnekomedie for hele familien.
Forestillingen opføres af Teatergruppen Batida. Se teaser her: https://batida.dk/forestilling/solo-for-to/
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse

PUDEMIN – Lørdag den 27. februar 2021 kl. 15
Hvem er ikke bange for det fremmede og ukendte; for det man aldrig før har
mødt? Og hvad gør man, når det med ét dukker op i ens egen stue, lige midt i
sofaen? Dør man af skræk eller -?
Forestillingen PUDEMIN handler om den ensomme Helle, der en dag får
uventet besøg.
PUDEMIN er en humoristisk og fantastisk teaterforestilling for hele familien
– fortalt i et musikalsk og næsten ordløst univers, hvor kropssprog og mimik
kommer i fokus.
Forestillingen opføres af Hr. Teater. Se teaser her:
https://vimeo.com/411036131
Arrangør: Værløse Børneteater, https://www.vaerloeseborneteater.dk/
Sted: Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse
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Retningslinjer for KS Nyhedsbrev
Kære Foreninger – Det vil hjælpe os, hvis I overholder disse få retningslinjer for indhold til Nyhedsbrevet.
FORMAT:
I kan sende arrangementstekst i mail eller som vedlagt Word- eller PDF-dokument.
Foto: 1 pr. arrangement, png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.
HUSK evt. fototekst og evt. kreditering af fotograf! Skal/kan evt. redigeres af KS
Logo: Arrangørens logo som png, jpeg eller tiff-fil i god opløsning.
INDHOLD:
Alle tekster skal for hvert arrangement indholde:
Titel på arrangement og dato/tid for arrangement: f.eks. Venter på Godot – Torsdag den 24. december 2020 kl. 15
Navn på arrangør
Anslag: max 400 (inklusive mellemrum)
Ugedag: f.eks. Søndag
Klokkeslet: eksempelvis 13-16 eller 19:30
Beskrivelse af arrangement - Husk max. 400 anslag inkl. mellemrum
Sted: Nøjagtig adresse, inklusiv postnummer, så den kan indtastes på GPS. Evt. også bygning og lokale.
Hjemmeside: Link til foreningens hjemmeside, link til evt. tilmelding eller arrangementsbeskrivelse.

Næste nyhedsbrev
Næste nyhedsbrev sendes i september.
Deadline for input om jeres arrangementer i september til november er onsdag den 16. september. Og det skal sendes
til nyhedsbrev@furesoekultur.dk
Venlig hilsen Redaktionen, nyhedsbrev@furesoekultur.dk
Birgit Kjeldgaard og Tue Bertelsen

Tilmeld dig nyhedsbrevet på vores hjemmeside furesoekultur.dk.
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