Kulturelt Samråd Furesø
Nyhedsbrev december 2020
Kære foreninger
Så blev det ”næsten” jul og dermed lakker det også mod enden med året 2020. Et år som
vi alle vil huske for regler der skal overholdes, for nedlukningerne og for alle
aflysningerne.
Som noget meget positivt har ikke blot vi, men også samfundet og herunder vores
politikere med Coronakrisen konstateret at vi ikke kan leve uden kulturoplevelser. Det må
vist stå klart for enhver at uden kulturen i vores hverdag havde mange borgere – unge som
især ældre – været endnu dårligere stillet i den ensomhed som mange har måttet leve med.
Stor tak til dem, der bidrag med at holde humøret oppe.
Selvom året nu snart er slut, er der heldigvis stadigvæk i dette Nyhedsbrev tilbud om
nogle få arrangementer i 2020 som vi alle kan nyde.
KS bestyrelsen ønsker alle en rigtig hyggelig jul samt et godt nyt år 2021 –
forhåbentlig igen med mange og gode kulturoplevelser.
Tak for godt samarbejde i 2020!
Mange hilsener
Ilse
Tlf. 28 21 52 92

Fra Kommunen
Kurser for foreninger i Furesø Kommune 2020-2021
https://aktivfuresoe.dk/side.asp?wkid=fureso&side=113&navid=96

Alternativer til puljer og fonde - Andre veje til fundraising (2 dage) – Tirsdag den 8.
december og onsdag den 16. december kl. 16-19
Frivilligcenter Furesø inviterer til gratis 2-dags kursus i fundraising for foreninger. Kurserne
udbydes i samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. De er skræddersyede til
foreninger, der ønsker at arbejde konkret og mere målrettet med fundraising. (Kurserne er
for alle foreningstyper).
Kursusindhold: https://frivillighed.dk/kurser/alternativer-til-puljer-og-fonde-andre-veje-til-fundraising
Tilmelding til kurserne: info@frivilligfuresoe.dk eller telefon 50 47 15 62. Begrænset antal
pladser, først til mølle-princip. Tilmeld jer med det samme!
Underviser på begge kurser: Lea Gry von Cotta Schønberg, CfSA
Der serveres sandwich, frugt, kaffe/the og vand (gratis).
Vigtigt vedr. corona:
Der gælder særlige retningslinjer for afholdelse af kurser i forhold til covid-19. I modtager inden kurset vejledning om
afholdelsen og andre praktiske forhold.
Arrangør: Frivilligcenter Furesø, https://www.frivilligfuresoe.dk/
Sted: Stien, Paltholmterrasserne 1, 3520 Farum
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En hilsen til de kulturelle og humanitære foreninger i Furesø
På vegne af det samlede udvalg for Kultur, Fritid og Idræt, vil jeg sende alle jer frivillige en varm hilsen i en - må vi
indrømme - noget mørk corona-tid.
Vi har mere end nogensinde fået øje på kulturens og fællesskabets værdi. For livskvalitet
og for sundhed. Vi savner så meget - men det lykkes også at finde veje "på trods", hvilket
overrækkelsen af årets kulturpriser også viste. Udendørs aktiviteter vinder frem trailerkoncerter - hilsener på mails - online-mødesteder og aktivitet i mindre
netværksgrupper, studiekredse mm. Foreningslokalerne prøver vi at holde i anvendelse,
og jeg håber I finder hjælp fra forvaltningen til lige præcis den type aktivitet som I prøver
at opretholde med skift af lokalestørrelser og hvad det ellers indebærer af udfordringer.
Vi hører gerne fra jer om både det gode og det bøvlede og de eventuelle udfordringer I står overfor. Tøv derfor ikke
med at kontakte os i udvalget, eller direkte undertegnede.
Mens vi venter på bedre tider, har vi i udvalget, langt om længe, kunnet lancere en søgbar pulje på 200.000 kr. som kan
imødekomme blandt andet kulturelle aktiviteter. Kravet er at det er noget "nyt" man sætter i værk, og det kan jo sagtens
have en corona-tvist over sig, når man skal tænke allerede eksisterende aktiviteter ind i nye rammer feks. Derudover er
kravet at det relateres til indsatsområderne i politikken #VoresFuresø. Alt hvad der vedrører fællesskab, oplevelser,
sammenhængskraft, et godt sted at vokse op, understøtte frivillighed mm kan indgå. Fristen er 1. februar - og midlerne
fordeles i april. Man kan max. søge 25.000 kr.
Den nye søgbare pulje #VoresFuresø kan I læse nærmere om her:
https://www.furesoe.dk/oplevelser/puljer/puljen-for-vores-furesoe/
Der er også andre puljer. Nogle administreres af det politiske udvalg - andre af Folkeoplysningsudvalget. Se oversigten
her: https://furesoekultur.dk/nyhedsbreve/Bilag_puljeoversigt_november_2020_finalPDF.pdf
Afsluttende ved vi, at det ikke er penge der driver værket alene, men i høj grad jeres passion, jeres ansvarsfølelse og
jeres vilje til at gøre en forskel for andre. Det kan vi ikke hylde og værdsætte nok. Tak for det - det har betydning for
rigtig mange borgere i Furesø.
Glædelig jul,
på vegne af Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt,
Tine Hessner (Udvalgsformand)
tih1@furesoe.dk

Nyt fra Foreningerne
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

Teatergruppen Syvstjernen – Professionelt sang-/korkursus fra DATS
Teatergruppen Syvstjernens forestillinger har altid været fyldt med sang og musik.
DATS – Dansk Amatør Teater og Scenekunst – udlovede i november 10 af deres professionelle kurser gratis til DATS’
medlemmer. Teatergruppen bød ind og fik et af dem. Det bliver et 10 timers kursus i sang og korsang, som gennemføres
i december med en professionel sangunderviser.
På grund af forsamlingsforbuddet kan dog kun 9 af Teatergruppens medlemmer deltage.
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Teatergruppen Syvstjernen er Furesøs største familieteater-projekt, som er unikt
ved, at der ikke kræves auditions. Den har 30 års jubilæumssæson i 2021.
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.
Læs artiklen i Furesø Avis. Læs om DATS: https://www.dats.dk/
Læs mere på https://teatergruppen.dk/

Helsingør Stifts initiativpris 2020 går til legestuen på Stien i Farum
Læs om den på https://www.xn--helsingrstift-hnb.dk/nyheder/initiativprisen-gaar-til-legestuen-paa-stien-i-farum

Maleri, sektion 1-8 – onsdage, lørdage og søndage frem til 13. december
Maleri, sektion 1-8 er en udstilling med værker af Peter Holm og Torgny Wilcke, som har taget imod
indbydelsen til at sætte deres praksis som kunstmalere i spil i forhold til Skovhusets rum og arkitektur.
Begge arbejder med maleriet i et udvidet felt, og udfordrer vores forestillinger om hvad maleri er, og
hvad det kan.
Sted: Skovhuset Kunst & Natur, Ballerupvej 60, 3500 Værløse
Læs mere på https://www.skovhus-kunst.dk/

Morgensang i Stavnsholtkirken – hver torsdag kl. 8:30
Indtil påske åbner Stavnsholtkirken hver torsdag dørene for alle, der har lyst til at
begynde dagen med en sang. Vi synger sange og salmer fra højskolesangbogen under
ledelse af kirkens præster og andre fra byen, og vores dygtige musikere sætter tonen an.
Der holdes juleferie fra 17. til 31. december.
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/

Adventskalender fra kirkerne i Farum
Kirkerne i Farum har fået en adventskalender. Hver dag mellem første søndag i advent og
juleaften lægger sognets præster og organister et nyt videoklip op på sognets hjemmeside og på
Facebook.
Det bliver en poetisk og tænksom samling indslag i ord, musik og billeder, der hjælper med at
holde kontakten mellem kirke og menighed.
Man kan se det daglige adventsindslag på Farum Sogns hjemmeside på https://www.farumsogn.dk og på Farum
Sogns facebookside på https://www.facebook.com/FarumSogn.
Man kan også få det leveret direkte til sin mailpostkasse hver dag ved at tilmelde sig adventskalenderen som
nyhedsbrev på https://www.farumsogn.dk.
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”Julestue i Jonstrupsamlingen” – Søndag den 6. december kl. 14-16
Frivillige fra Jonstrupsamlingen inviterer til julestue med julehistorie og julehygge. Det er
samtidig en af de sidste muligheder for at se samlingens særudstilling, om hvordan det var at gå
i seminariets øvelsesskole 1808-1956.
AFLYST pga. forsamlingsrestriktionerne!
Læs mere på http://www.jonstrupsamlingen.dk/.

Adventskoncert i Stavnsholtkirken – Søndag den 13. december kl. 19:30
Søndag 13. december 19:30 (bemærk tidspunktet!) inviterer vi til adventskoncert
med Farum Sogns eget kor CONVIVIUM.
Det bliver en stemningsfuld aften med kendte og mindre kendte korsange i julens
og vinterens tegn.
Koret dirigeres af John Frandsen og Troels Roland akkompagnerer på orgel og
klaver.
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/

Julekoncert: Grimeland Trio i Stavnsholtkirken – Søndag den 20. december kl. 16:00
Med afsæt i den norske folketone tager vokalgruppen Grimeland Trio dig med på en
stemningsfuld rejse igennem Norden og Europa.
Nogle af julens mest elskede toner blandes med hemmelige skatte, fremført af de tre
erfarne sangere. Både gamle og kommende klassikere fortolkes igennem gruppens
originale vokalarrangementer, som befinder sig i grænselandet mellem folkemusik og
klassisk kormusik.
Sopran: Hilde Gjermundsen
Alt: Aleksandra Vagner Pedersen
Tenor: Gaute Grimeland
Sted: Stavnsholtkirken, Stavnsholtvej 25, 3520 Farum
Læs mere på https://www.farumsogn.dk/

Book din plads til julegudstjenesten juleaften – Torsdag den 24. december
Vi er glade for, at vi kan samles til årets julegudstjenester i kirkerne i Farum. Vi skal høre
juleevangeliet, en kort prædiken og kendte julesalmer ved kirkens kor. Der er desværre ingen
fællessang ved gudstjenesterne, da det ville reducere deltagertallet væsentligt. I Farum Kirke
vil der være plads til 54 deltagere og i Stavnsholtkirken 160 deltagere ved hver guds-tjeneste.
Der holdes fem julegudstjenester i hver af kirkerne.
Der er i år et reduceret antal pladser
Det er nødvendigt at booke sin billet til julegudstjenesten på forhånd.
Fra torsdag 26. november kl. 9.00 og til og med juleaftensdag 15.00, kan man på https://www.farumsogn.dk reservere
sin billet til en af de ti julegudstjenester i kirkerne i Farum.
Hvis man har brug for hjælp til at booke billetterne, kan det ske ved henvendelse til kirkekontoret (hver dag mellem 913).
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Nytårskur i Jonstrupsamlingen – Søndag den 3. januar 2021 kl. 14-16
Kom til en fornøjelig start på det nye år og hør lidt om samlingens igangværende
aktiviteter og projekter. Du kan samtidig få en snak med bestyrelsen og komme
med ideer til nye aktiviteter i samlingen.
BEMÆRK: Arrangementet gennemføres kun, hvis forsamlingsrestriktionerne giver
mulighed herfor. En eventuel aflysning vil blive annonceret på samlingens
hjemmeside
Sted: Jonstrupsamlingen, Jonstrupvej 288. Bygning E., 3500 Værløse.
http://jonstrupsamlingen.dk/

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
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 primo december.
Deadline for input om jeres arrangementer i januar til marts er fredag den 8. januar. 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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