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Kulturelt Samråd Furesø 

Nyhedsbrev september 2020 

 

KULTUR og penge-penge penge 

Nu er Kulturens Høringssvar fra KS vedr. Budget 2021-24 afleveret rettidigt (se nedenfor) og det har flere af vores 

enkelte foreninger nok også gjort. Og naturligvis kan en kommune ikke fungere uden en god økonomi, men hvor ville 

det være befriende hvis vores politikere en gang imellem kunne bruge kreativiteten til mere positive udmeldinger. 

Desværre er det gået lige den modsatte vej med en udmelding omkring store omstruktureringer i Satellitten. Det er 

måske ikke bare det at man vil fornyelse, men langt mere at man udarbejder skrivebordsplaner som i høj grad påvirker 

de kulturelle aktiviteter – HELT UDEN at involvere aktørerne. 

Også Skovhuset – den lille kulturperle ved Søndersø står for skud. Igen og for 13. år i træk skal museet spare. Kunne 

vores politikere ikke prøve på at finde en god, varig løsning i stedet for enten lappeløsninger eller direkte besparelser? 

Det er ikke godt nok og vi må håbe at vores Forvaltning og politikere snart vågner op og tager aktørerne med på råd. 

Vi har et meget fint og mangfoldigt kulturliv i Furesø – det bliver mange gange understreget i ”skåltaler”. Men kulturen 

ønsker at blive hørt og samarbejde – at blive taget alvorligt og at politikere og Forvaltning lytter til os. 

Som det så fint står i mange kommunale pampletter – SAMMEN ER VI STÆRKERE 

Mange hilsener 

Ilse 

Tlf. 28 21 52 92 

 

Nyt fra bestyrelsen 

Høringssvar til Kommunens budget 2021 fra Kulturelt Samråd, Spejdernes Samråd og 

Idrætsrådet 

HØRINGSSVAR vedr.  KFIU Budgetforslag 2021 – 24 

Nedenstående Høringssvar indsendes hermed som samlet svar fra de tre formelle Samråd under 

Folkeoplysningsudvalget. Som i de tidligere år har vi aftalt, at der kun indsendes ét høringssvar, som alle tre samråd står 

inde for. Det kan dog ikke udelukkes, at der indsendes individuelle høringssvar fra enkelte foreninger. 

Generelt 

Ved fastlæggelsen af budgettet for 2020 blev der pålagt os besparelser, der først træder i kraft i 2021, f.eks. den store 

besparelse på Værløsehallerne og besparelsen i Farum Arena. Så det er forkert at påstå, at vi ikke bliver udsat for 

besparelser i 2021 i forhold til 2020. 

KFIU 2 

Vi undrer os over, at der igen skal spares på Skovhuset, ganske vist med den begrundelse, at Skovhuset skal have 

mulighed for ”at udvikle sin profil med fokus på eksterne samarbejder, kommercielle tiltag og lokal forankring”. Siden 

2007 har Skovhuset været i fokus for konstante besparelser, ned til det næsten umulige.  

Furesø kommune bør være opmærksom på, at hvis en kommune IKKE støtter en kulturinstitution, er det næsten umuligt 

for denne at tiltrække sponsorer og andre økonomisk støttende tiltag. Vi vil appellere til, at vores politikere nu - efter 13 

års usikkerhed for Skovhuset - viser mod og vilje til i samarbejde med Skovhusets nye leder at finde frem til en holdbar, 

fremtidig løsning. 

KFIU 3 

Koordinerede kulturtilbud 

Vi mener dette forslag er meget relevant, og der kan sikkert spares penge på en bedre koordination mellem Kulturhus/e 

og Galaksen.  
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KS har i flere år efterlyst en sådan koordinering - også mellem vores kommunale kulturinstitutioner og den frivillige 

kultur. I de senere år har vi oplevet, at en kulturel forening afholder et arrangement mod betaling, og at den kommunale 

kultur efterfølgende afholder samme arrangement – men uden betaling. Vi vil opfordre til et samarbejde og en dialog 

omkring arrangementer mellem alle parter, der kunne være involveret.  

FORSLAG:  

Oprettelse af en årlig kulturpulje 

I 2016 da der - også - var økonomiske problemer i kommunen, og de tre foreningsgrupperinger i FOU nemlig Kultur, 

Idræt og Spejder blev pålagt at spare, blev vi tvunget til at acceptere, at vores puljer til vores foreninger blev sparet væk. 

Kulturen gjorde dengang opmærksom på, at dette betød, at man herefter ingen penge havde til selv de mindste ønsker 

fra de frivillige foreninger. 

Kulturen har siden forsøgt at trænge igennem til politikerne for at få tildelt nogle puljemidler til bl.a. undervisning, 

afhjælpning af nogle praktiske udfordringer o. lign., men uden resultat.  

Samtidig ser vi nu, at der stilles store forventninger til kulturen i form af gratis aktiviteter for ældre. Et område de 

frivillige foreninger gerne går i dialog omkring. Men det må forventes, at der her skal bruges – ganske vist få – men 

midler til småanskaffelser mv, for at det kan komme til at fungere. 

Kulturen forstiller sig, at samme pulje kunne anvendes til småanskaffeler og tilskud til kulturelle foreninger, der vil 

påtage sig flere aktiviteter på vores plejehjem. 

KS deltager gerne i en drøftelse af puljens størrelse og konditioner.  

Aktivitetstilskud til sårbare ældre. 

Kulturen har med interesse fulgt de tiltag til aktivitetstilskud til ældre som efterhånden tildeles i en række kommuner. 

Disse aktivitetstilskud tildeles ældre med en trængt økonomi – (dem har vi altså også en del af i Furesø!) således, at de 

kan få mulighed for at opleve vores mangfoldige, rige kulturliv - evt. ved et direkte tilskud eller ved en form for en-

gangs-kulturpas. Denne mulighed kan desuden være med til at afhjælpe ensomheden blandt mange ældre. 

KS står gerne til rådighed ved en drøftelse af ovennævnte.  

Underskrevet på vegne af Folkeoplysningsudvalget 

Mogens Daniel Bruun   Sven Krarup Nielsen     Lars Køster Svendsen    Ilse Schødt 

2020-09-21 

 

Fra kommunen 

Kulturprisen 2020 – Kultur på trods – Indstilling senest den 1. oktober 

Udvalg for kultur, fritid og idræt har oprettet en særlig pris under navnet ”Kultur på trods”.  

Prisen uddeles til dem, der har gjort noget helt særligt for at bruge kulturen til at øge livskvaliteten hos Furesøs borgere 

under coronakrisen, trods de mange restriktioner.   

https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=112 

 

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 

 

https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=112
https://www.furesoe.dk/borger/sundhed-og-sygdom/coronavirus/
https://www.aktivfuresoe.dk/design/fureso/Vejledninger/vejledning_covid19.pdf
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Kurser for foreninger i Furesø Kommune 2020-2021 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96 

 

Åben skole for alle – hvorfor og hvordan? – Mandag den 9. november kl. 18-20 

https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=115 

 

Nyt fra Foreningerne 

 

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 

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. 

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 

 

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/ 

 

https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96
https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=115
www.jonstrupsamlingen.dk
https://vaerloesehistorie.dk/
https://vaerloesehistorie.dk/tilmelding-til-arrangement.html
https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste
https://teatergruppen.dk/
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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 

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. Datoer og turenes nærmere indhold fremgår af 

foreningens hjemmeside: vaerloesehistorie.dk  

Sted: Mosegaarden, Skovgårds Allé 37, Værløse 

Se også mere om arrangementer i foreningens kalender: https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste 

 

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 

 

 

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’er-

musik.  

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 

 

http://netopaf.dk/
vaerloesehistorie.dk
https://vaerloesehistorie.dk/kalender.html#naeste
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
http://www.jonstrupsamlingen.dk/Udgivelse/Rudolf_Bruhn_ebog.pdf
http://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, Mobil: 42 77 70 56, Mail: nedanielsen@gmail.com 

Sted: Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

 

Deutsche Konversation – Samtale på tysk – fra onsdag den 30. september kl. 14:30-16:15 

Også dygtige tyskkendere kan opleve, at der kommer rust på fremmedsproget. Her er en 

mulighed for at få genoptrænet snakkefærdigheden. 

In diesem Kurs werden wir uns über verschiedene Themen unterhalten: Freizeit, 

Urlaub, Reisen, aktuelle Themen in Furesø, Dänemark und Deutschland, aktuelle Films 

oder Literatur. Die Teilnehmer werden die Themen selbst vorschlagen können. Das 

wichtigste ist jedoch, dass jeder etwas darüber zu sagen hat. Herzlich willkommen. 

Underviser: Elsebeth Lauridsen, cand.mag. i tysk 

Tid: Uge 40, 41 og 43 – 46, 6 onsdage kl. 14.30-16.15. 

Varighed: 12 lektioner 

Pris: Kr. 500,-. Tilmelding: NetOpaf.dk 

Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum. Lokale meddeles efter tilmelding. 

 

Sammenspil for strygere 2 – Fra torsdag den 1. oktober kl. 14 

Pust støvet af dit instrument og kom til sammenspil med andre strygere. 

Du har spillet tidligere, da du havde mere tid, men nu er interessen ved at 

vågne igen. Vær med i en ny sammenspilsgruppe af violiner, violaer og celli, 

evt. bas. 

Vi mødes en gang om ugen, spiller sammen i uddelte noder i retning af Lumby 

eller Water Music af Händel eller hvad I er interesseret i. I lægger en tyver 

eller betaler pr. mobile pay, hver gang I kommer, og når der er nok penge, 

hidkalder vi en instruktør. 

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/Farum
NetOpaf.dk
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Efter 4 – 5 gange aftales det med gruppelederen, om der er interesse for at danne en egentlig sammenspilsgruppe under 

aftenskoleloven med instruktør. 

Formen hedder ”fleksible tilrettelæggelsesformer,” hvilket er en del af voksenoplysningsloven. 

Start: torsdag d. 1. oktober kl. 14 – 15:45, Slut: torsdag d. 5. november (- uge 42). Antal lektioner: 10 

Sted: Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Gruppeleder: Agnete Andersson, tlf. 26 46 83 63 

Tilmelding: NetOpaf.dk 

 

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 

 

Jonstrupegnens nye stenmonument – Søndag den 4. oktober kl. 14-16 

Per K. Larsen, Jonstrup89, beretter om, hvordan Jonstrups lange historie fortælles på 21 istidssten 

fundet i området. Stenene er smukt udhugget af den lokale kunstner Olav Johannisson. 

Stenfortællingerne findes som QR-koder og planlægges publiceret i bogform. På fotoet ses den sten, 

som handler om klædefabrikken i Jonstrup i slutningen af 1700-tallet.  

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. 3500 Værløse. www.jonstrupsamlingen.dk 

 

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 

NetOpaf.dk
http://www.farumjazzklub.dk/
https://www.place2book.com/da/sw2/sales/2x10jm54st
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
http://undergrunden.com/
http://www.farumjazzklub.dk/
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Få nye frivillige, som bliver i foreningen – torsdag den 8. oktober kl. 10-13 

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. 

Kurset afholdes som online kursus via Zoom. 

Tilmelding nødvendig. I vil modtage udførlig vejledning på mail om hvordan kurset afholdes. 

Arrangør: Frivilligcenter Furesø, https://www.frivilligfuresoe.dk/ 

Sted: ved din pc, iPad eller telefon derhjemme 

Vigtigt! Tilmelding på info@frivilligfuresoe.dk 

Mere info: 50 47 15 62 

 

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 

 

Tag familien med i Jonstrupsamlingen i efterårsferien – Tirsdag den 13. til fredag 16. oktober 

kl. 14-16 

Mød nogle af samlingens frivillige; løs quizzer og opgaver som i 1950’ernes skole, 

og gå på jagt i samlingens permanente udstilling og særudstillingen om Jonstrup 

Øvelsesskole. Klassefotoet er af Jonstrup Skoles 8. klasse og deres lærer i 1949. 

Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. 3500 Værløse. 

www.jonstrupsamlingen.dk 

 

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 

 

https://www.frivilligfuresoe.dk/
mailto:info@frivilligfuresoe.dk
https://www.visensvennerfuresoe.dk/
https://www.visensvennerfuresoe.dk/
http://www.jonstrupsamlingen.dk/
http://netopaf.dk/
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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 

 

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 

 

Åben skole for alle – hvorfor og hvordan? – Mandag den 9. november kl. 18-20 

Kom til fælles arrangement om åben skole og hør mere om mulighederne for at samarbejde med de lokale skoler og 

FFOer i Furesø. Mødet finder sted mandag den 9. november kl. 18 – 20 på Fremtidsværkstedet, Paltholmterrasserne 1 

på den gamle Bybæk skole i Farum.  

På mødet vil der være mulighed for at høre mere om mulighederne for at engagere sig i åben skole samarbejde og blive 

inspireret til at udvikle nye og spændende åben skole samarbejder. Vi vil bl.a. få besøg af Marie Broen Jensen fra 

Skoletjenesten, som vil fortælle om det gode åben skole samarbejde og komme med konkret inspiration og værktøjer til 

åben skole samarbejde.  

http://www.farums60erklub.dk/
https://vimeo.com/261992882
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
http://undergrunden.com/
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Arrangementet er rettet mod både de foreninger, som er erfarne med åben skole samarbejder og de foreninger, som ikke 

er, men som har lyst til at lære mere om mulighederne for at tage del i åben skole.  

Tilmeld dig og hør mere hos åben skole playmaker Eva Theil på ett9@furesoe.dk eller 72 16 51 87. S.U. senest den 15. 

oktober. Se: https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=115 

Sted: Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum, Fremtidsværkstedet 

 

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 

 

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 

 

https://www.aktivfuresoe.dk/blog.asp?pid=115
http://netopaf.dk/
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
https://batida.dk/forestilling/solo-for-to/
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
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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 

 

 

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 ultimo oktober. 

Deadline for input om jeres arrangementer i november til december er onsdag den 21. oktober. 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. 

https://vimeo.com/411036131
https://www.vaerloeseborneteater.dk/
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
mailto:nyhedsbrev@furesoekultur.dk
http://eepurl.com/ccneM5
file:///C:/Users/Tue/Dropbox/Kulturelt%20Samråd%20Furesø%20Tue/Nyhedsbreve/furesoekultur.dk

