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DAGENS PROGRAM
11.00
KULTURDAGEN ÅBNES
V. borgmester Ole Bondo Christensen
11.15
FANDANGO
2 numre fra sidst opførte forestilling
vises
11.45
GAMLE SELSKABSDANE
Foreningen for gamle selskabsdanse
giver opvisning i Lanciers
12.15
VISENS VENNER
Giver en smagsprøve på dejlige viser
13.00
DAGENS GÆSTETALER
13.15
ÅRETS FORENINGSPRIS
13.30
VÆRLØSE MUSIKANTERNE

Redaktion: Tom Høst

15.00
DAGEN AFSLUTTES

DELTAGENDE FORENINGER OG INSTITUTIONER 2013






























Furesø Kunstforening
Farum Folkedansere
Danmarks Flyvehist. Museum
Høreforeningen
Foren. for Gamle Selskabsdanse
Sct. Georgs Gilderne, Farum
Sct. Georgs Gilderne, Værløse
Værløseegnens Historiske Foren.
Amnesty International, Furesø
Skolelandbruget
Røde Kors, Furesø
Fandango Revyforening
Ældresagen, Værløse
Ældresagen, Farum
Lillevangs Venner
Dansk Handicapforening, Furesø
Farum Lokalhistoriske Forening
Grafen
Farum Jazzklub
Azur Malerne
Frivilligcentret
Kerakmikværkstederne
Skovhuset
Egnsteatret Undergrundens venner
Visens Venner
Furesø Kreativ– og Keramik Forening
DN Furesø
Menighedsrådet
Furesø Kommune

KULTURDAGEN /
FORENINGERNES OG
INSTITUTIONERNES DAG
Gennem efterhånden mange år har der været tradition for ved efterårets begyndelse at
invitere til et møde med de kultureller foreninger og institutioner i Farum Kulturhus.
Sidste år (2012) besøgte omkring 4.000
personer Kulturhuset den lørdag, hvor foreningerne og institutioner stillede op med
informationer om deres virke - eller besøgte
et af Furesø kommunes museer - flere steder med gratis omvisning.
I år har vi valgt igen at lægge dagen lidt tidligere på indesæsonen, således at man som
besøgende har en mulighed for at finde måske netop den forening eller den institution,
man kunne tænke sig at besøge i løbet af
vinteren.
Instruktion er for de deltagende foreninger
er sendt ud til den person, der har tilmeldt
foreningen.
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KULTURDAG 2012

Farum Jazzklub fejrer i år sit 25. års jubilæum med et flot sammensat program.
Det trykte program vil fra midten af september kunne hentes på Furesø Bibliotekerne og ved indgangen til jazzklubben den første fredag i måneden fra oktober til
og maj.
Programmet vil også kunne ses og downloades fra hjemmesiden
www.farumjazzklub.dk
fra midten af august.
Farum Jazzklub er en af landets største
jazzklubber - hvis ikke den største
Bestil gerne Farum Jazzklubs nyhedsbrev
på
info@farumjazzklub.dk

I samarbejde med Furesø Idrætsråd og Kulturelt Samråd har Furesø kommune fået lavet en
digital kultur– og eventkalender.
Denne kalender vil kommunen præsentere på
KULTURDAGEN i sin egen stand.
Her vil Lise Jeppesen gennemgå kalenderen og
nogle af alle de mange muligheder den har med muligheder for at du / I også kan få
”hands on” på de opstillede IPads.
Den digitale kulturkalender er i sin nuværende
form tænkt som et redskab for alle kommunens borgere, besøgende ude fra - og i det
hele taget alle, der råder over en IPad eller
tablet resp. en Iphone eller anden tilsvarende
mobiltelefon.
For at få den fulde glæde ud af kulturkalenderen kræver det selvfølgelig også noget af Jer
ude i foreningerne. Det nødvendiggør, at I
lægger arrangementer mv. korrekt ind på Kultunaut, som kalenderen samarbejder med.
Og husk en kalender er aldrig bedre end det
materiale, der lægges i den.
Kulturelt Samråd vil i efteråret holde yderligere informations– og kursusaftener om dette.

I vil fremover ofte møde denne QR-kode som
giver direkte adgang til kulturkalenderen.
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Koden kan bestilles til Jeres forenings hjemmeside hos Tom Høst
tom@furesoekultur.dk

På scenen står

EGNSTEATRET UNDEGRUNDEN
Som billedet måske antyder, er det en
festlig musikalsk farce med musik af Jacques Offenbach, som egnsteatret spiller
på sin helt egen måde.







Sofie Elkjær Jensen,
Elsebeth Dreisig
Kaja Pihl
Jan Flemming Jensen
Joachim Knop.




Jacob Beck er kapelmester
Niels Pihl har iscenesat.

Top underholdning

Premiere fredag 6. september kl 19.30
Derefter forestillinger:
9. 10. 12. 13. og 14. september

Fotos: Niels Plum

§1 Formål
Kulturelt Samråd i Furesø er en paraplyorganisation for kulturelle foreninger, institutioner
og grupper i kommunen. Kulturelt Samråd
skal medvirke til at udvikle, støtte, stimulere
og styrke et bredt og varieret kulturliv i kommunen som helhed. Kulturelt Samråd har til
opgave at være bindeled mellem kulturelle
forening, organisationer, institutioner mv. og
de kommunale myndigheder, sam at øve indlydelse på kommunens kulturelle helhedplan.
§2 Medlemskab
Alle foreninger, klubber og organisationer i
Furesø, der har et kulturelt islæt og som ikke
er tilknyttet en lokal hovedorganisation, kan
optages i Kulturelt Samråd, dog ikke foreninger med et kommercielt formål, f. eks. oplysningsforbund.
Politiske partier og organisationer med tilknytning til politiske partier kan ikke optages.

Medlemskab af Kulturelt Samråd koster
kun 100 kr. pr. forening om året.
Indmeldelse foretages via hjemmesiden
eller ved mail direkte til:
medlem@furesoekultur.dk

Til samme mailadresse sendes navn og
mailadresse på kasseren i foreningen.
Husk meddelelse ved ændring af person,
mailadresse mv.
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4-6 årligt udsender vi et nyhedsbrev til
alle på maillisten - send gerne en mail til
Der er dog den begrænsning i medlemskaber,
at kommunale institutioner, der bliver medlem
af Kulturelt Samråd ikke har høringsret i forhold til kommunen, ligesom at personer, der
repræsenterer en kommunal institution ikke
kan vælges til repræsentantskabet.
MEN alle kommunale institutioner kan optages
som medlemmer med mulighed for deltagelse
i fællesaktiviteter, kurser med mere.

medlem@furesoekultur.dk
Hvis du ikke får nyhedsbrevet og gerne
vil have det - eller skifter mailadresse.
De i bestyrelsen, der får nyhedsbrevet
må også meget gerne sende det videre
ud til medlemmerne.

Furesø Teater
SSyyvvssttjjeerrnneesscceenneenn

Invitation til
50 års jubilæum
Kære foreninger i Furesø kommune, tidligere og nuværende
teatergængere i Furesø Teater/Syvstjernescenen.
Man tror det ikke MEN det er 50-år siden Jean Ferbing fik den
fremragende ide, at få teater til Værløse. Først på den nybyggede
Syvstjerneskole og siden i Galaksen. Det skal fejres.

RECEPTION
Den 8. oktober fra kl. 15-17 i Bryllupssalen
på Værløse Rådhus, Stiager 2, 3500 Værløse.
I den anledning er der lavet en bog ”50 år med Stjerner og Skuespil”
som giver et godt billede af udviklingen gennem 50 år, med indslag af
tidligere formænd og bestyrelsesmedlemmer. Publikationen giver et
godt billede af, hvad det vil sige at drive teater.
Den udleveres gratis på dagen.
Vi glæder os til at se jer

Med venlig hilsen
Kristian Kristensen
Formand for Furesø Teater

kkoonnttaakktt@
@ffuurreessooeetteeaatteerr..ddkk

Furesø Teater  Dalsø Park 17B  3500 Værløse  telf, 44 48 34 11

