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DAGSORDEN I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE 
 

1. Valg af dirigent samt referent 
2. Præsentation af repræsentantskabet 
3. Bestyrelsens beretning 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 
5. Fremlæggelse af indkomne forslag fra medlemmerne 
6. Forslag til aktiviteter det kommende år 
7. Forelæggelse samt godkendelse af budget for det kommende år 
8. Fastsættelse af kontigent 
9. Valg af bestyrelse, jvf §6 
10. Eventuelt 

BESTYRELSESMEDLEM I KS ? 
 
Var det noget for dig ? 
Der er ledige pladser i bestyrelsen 
 
Mail evt. til Tom (tom@furesoekultur.dk) og hør 
lidt om, hvad bestyrelsesarbejdet går ud på - eller 
mød op til generalforsamlingen og stil dig gerne til 
rådighed. 
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Så skete det - med et brag af en ind-
vielse blev Christiania Kulturfestival 
skudt i gang lørdag d. 23. februar kl. 
12.00. 

Med taler af borgmester Ole Bondo 
Christensen, kulturhusets leder Zanne 
Jahn, Christianias stadsarkivar Ole 
Lykke - og sidst men ikke mindst et 
causeri af Anne Marie Helger. 

Fra 23. februar til 28. april gæster en 
masse fantastiske, finurlige og festlige 
mennesker Farum Kulturhus. Det er 
Christianias mange multikunstnere, 
musikere, malere, skulptører, forfatte-
re, historiefortællere, filmmagere, 
gøglere, sportsfolk og andre livskunst-
nere, der hver dag fra 23. februar til 
28. april 2013 diverterer med en 
regnbue af oplevelser for alle menne-
sker i alle aldre. Det bliver en enestå-
ende livsbekræftende og farverig fe-
stival, der ikke er set før i Danmark. 

Farum Kulturhus var stuvende fuldt til 
åbningen af festivallen - jeg mindes ik-
ke nogen sinde at have set så mange 
mennesker her. 

Program for hele festivallen kan hentes 
på bibliotekerne, i Farum Kulturhus el-
ler på www.farumkulturhus.dk 

Samtidig med Christiania i Farum Kulturhus udstiller Azurmalerne på Christiania 

FERNISERING 2. MARTS KL. 14.00 I GALOPPERIET 



Der var mulighed for efter velkomsten 
at tegne folkeaktier i Christiania - som 
udtrykt af Anne Marie Helger ville de 
formentlig på et tidspunkt blive rigtig 
meget værd …. 

Besøg evt. Tania i skurvognen Det røde 
Slot på Kulturtorvet - hendes bolig gen-
nem flere somre og hårde vintre på 
Christiania. 

 

I løbet af de syv uger afvikles omkring 
80 arrangementer af vidt forskellig art: 
foredrag, film, musik, teater, variete, 
croquistegning, rundvisninger og guide-
de ture til Christiania. 

Giv dig også tid - god tid - til en tur 
rundt i galleriet, gallerigangene og selve 
foyeren og se kunstværker udført af 
nogle af de rigtig mange kunstnere på 
Christiania - se den unikke samling af 
Christiania plakater. 

Alle disse plakater kan i genoptryk be-
stilles i Kulturhuset 
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DIN MAILBOX 
Ofte når vi udsender nyhedsbrev kom-
mer der besked tilbage: ”Mail kan ikke 
afleveres - mailbox er fuld”. 
 
Derfor husk at tømme mappe med slet-
tede beskeder,  mappe med spam og 
måske også en 
gang imellem an-
dre mapper - fx 
nyhedsbreve fra 
Kulturelt Samråd 
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PROGRAM: 
 
17.30 - 19.00 
 Christianiamiddag i cafe Artiskok 
  Pris 100,00 kr. for deltagelse i mid-
dag  
 
19.00 - 20.00 
En times rundvisning I Christianiaud-
stillingen ved arkivar Ole Lykke. 

20.00 CABARET 
Baggrundsmusik og pausemusik 
leveres af pianisten Mads på flygel. 
Mads er en all round musiker, der 
spiller i forskellige sammenhænge, 
bl.a. Balkanorkesteret “Klepti-Klepti. 

 
med høj hat og ingenting synligt i ær-
merne. Fast deltager i Cabaretterne i 
Christianias Opera. 
  
Mavedanserinden Tanja er på niveau 
med de bedste I faget, med et show 
som altid tilpasser sig det givne sted og 
publikum. Kendt bl.a. fra Gintbergs “På 
kanten”, hvor Tanja danser mavedans 
på rulleskøjter 
 
Bakkesangerinden Trine har været en 
meget aktiv del af Christianias teaterliv 
siden 70´erne og en varm og humor-
istisk drivkraft I de forskellige 
Cabarét’er gennem årene “Gem et lille 
smil til det blir gråvejr” - “På Solitude-
vej”. 
  
Cykelmyggen er ekvilibrist på både et 
og to hjul, en af de bedste på sit felt. 
 
Resten vil vi ikke røbe noget om, der 
skal også være overraskelser. 

 
Medlemmer af en forening eller instituti-
on, der er medlem af Kulturelt Samråd 
kan bestille fribillet på 
 

medlem@furesoekultur.dk 
 

efter princippet først til mølle 
 

Er din forening eller institution ikke 
medlem - eller har den ikke betalt kon-
tingent for 2012 er du stadig velkom-
men, MEN må så bøde 100 kr. i entre 



 
HJEMMESIDE FOR KULTURELT SAMRÅD 

 
www.furesoekultur.dk 
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Søndag d. 17. februar var der 
åbningskoncert i EGNSTEATRET UNDER-
GRUNDEN. 
 
Galaksen I Værløse var totalt udsolgt til 
et fantastisk flot program. 
 
Musik af Mozart, Puccini, Schubert, 
Wagner og Debussy  gled hen over 
scenen. 
 

 
Nogle af vore bedste kunstnere optrådte 
- enten som medlemmer af Undergrun-
dens ensemble eller som specielle 
gæster denne aften. Flere havde dog 
trådt deres “barnesko” i Undergrunden, 
som de selv udtrykte det. 
 
Hele koncerten varede I tæt ved tre 
timer - men det syntes ikke som et 
minut for meget. 
 

Fra “Love Never Dies” af Andrew Lloyd 
Weber fremførtes af hovedrollein-
dehaveren Bo Kristian Jensen “Till I 
hear you sing”. 

Klaverstykke af Zoltan Kodalky blev frem-
ført af Tamas Vetö 



FURESØ TEATER    SLUTSPIL - Galaksen 
      2. marts - 19.30 
      JEG ELSKER DIG - Galaksen 
      16. marts - 19.30 
 
EGNSTATER UNDERGRUNDEN FYRTØJET - Galaksen 
      17. marts - 13.00 + 15.00 
 
FANDANGO    Årets Furesørevy - Farum Kulturhus 
      8. - 14. - 15. - 16. - 21. - 22. og 23.marts  (20.00 / 16.00) 
      Billetbestilling: www.fandangorevy.dk 

FARUM JAZZKLUB  sted: Ellegården, Stavnsholt 
     Fredag 1. marts - Betty Blue & The Boat Gig Crew 
     www.farumjazzklub.dk 
 
SKOVHUSET, Værløse  Søndag 3. marts kl. 19.30: Koncert med Ensemble MidtVest 
     www.skovhus-kunst.dk 
 
FARUM KULTURHUS  Alle lørdage i marts kl. 11.30  
     Musik og gøgl i forbindelse med Christiania Festival 
 
GALAKSEN    Søndag 3. marts kl. 11.00 
     Hulter til Bulter m. Sebastian Klein & Louise Hart 
 
VÆRLØSE FOLKEMUSIKANTER   Sted: Værløse Kirke 
     Søndag 3. marts kl. 10.30 
     Spillemandsmessen 
     www.vaerloesefolkemusikanter.dk 
 
GALAKSEN    Fredag 8. marts kl. 20.00 
     King Size Big Band feat. Kathrine Madsen 
     Www.galaksen.dk 
 
VISENS VENNER   sted: Ellegården, Stavnsholt 
     Fredag 8. marts kl. 19.30 
     Viseaften 
 
GALAKSEN    Torsdag 14. marts kl. 20.00 
     Mathilde Falch & Lilyphones 
 
JONSTRUP JAZZKLUB  sted: Jonstruphus 
     Torsdag 21. marts Swingbrothers 
     Www.jonstrup-jazz.dk 
 
ROUTE 66    sted: Ellegården, Stavnsholt 
     Fredag 22. marts Dreamers  
     www.farums60erklub.dk 
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    På forrige side kan du se eksempler på blot nogle få af de mange 
til    bud, der findes i Furesø kommune. 
     
Om kort tid vil alle disse arrangementer kunne findes på KULTUNAUT - og lægges ind 
på foreningernes hjemmeside. 
 
Kulturelt  Samråd holdt 5. februar en informationsaften for sine medlemmer omkring 
Kultunaut.  
 
 
 
 
 
Omkring 35 var mødt op for at høre Frederik Thybo fra Kultunaut fortælle om de mu-
ligheder foreningerne havde for allerede nu at synliggøre deres arrangementer for 
andre end en snæver kreds. Fremtiden når Furesø Kommunes projekt omkring ELEK-
TRONISK KULTURKALENDER og APP effektueres blev også berørt (og det er altså lige 
om hjørnet). 
 
Mange af de fremmødte bad om materiale til brug for foreningerne -  en kort gen-
nemgang / instruktion på papir. Frederik har udarbejdet en sådan og den er denne 
mail som en selvstændig pdf-fil - lige til at printe ud eller sende videre til andre i for-
eningen. 
 
 

Kulturelt samråd har planer om i april måned at holde en 
temaaften omkring det at skrive en god pressemeddelel-
se. 
 
Nærmere herom i april nummer af KULTURNYT 

HAR DU OG ER DU MEDLEM AF AF KULTURELT SAMRÅD ? 
 
 en begivenhed du gerne vil have omtalt—før afholdel-

se eller efter 
 Så send en mail til tom@furesoekultur.dk 



Bliv medlem af Kulturelt Samråd - kontingent 100,00 pr. år 
Kulturelt Samråd er høringsberettiget i Kommunalbestyrelsen 

 
Send mail til:  medlem@furesoekultur.dk 

 
 Kontingent indbetales til:  reg.nr.: 2413  -  konto:  0413 114 128 

 
Kulturelt Samråd udsender nyhedsbrev 5-8 gange om året 

 
Har du aktiviteter du gerne vil have omtalt eller en beskrivelse af din forening 

send da mail til Tom på tom@furesoekultur.dk 

Redaktion: Tom Høst 

Mail: tom@furesoekultur.dk 

www.furesoekultur.dk 
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HAR DU BRUG FOR EN ÅBEN DØR ? 
 
Foreninger godkendt af Furesø kommune har mulighed for at 
få stillet lokaler til rådighed for deres aktiviteter - lokaler til fa-
ste ugentlige møder, enkeltstående aktiviteter eller …. 
 
De fleste af foreningerne udnytter allerede dette i deres dagli-
ge virke, men nogle udnytter måske ikke i lige så høj grad mu-
ligheden for større / andre lokaler til specielle arrangementer. 
 
Som sådan råder kommunen over mange muligheder, skoler-
ne, Kulturhusene, idrætsanlæg og nu også snart lokaler på 
Værløse Flyvestation så snart ejerforholdet til de grønne area-
ler, bygninger, hangarer, bunkers osv. er afklaret. 

Værløse Flyvestation er blevet åbnet for offentlig adgang. Tag selv ud og kig på ste-
det. Der er åbent for alle indgangene til flyvestationen fra solopgang til en time ef-
ter solnedgang. 
 
Der er både parkering og indgang for enden af vejen Sandet i Kirke Værløse. Du 
kan finde Sandet på Kraks Kort over København og omegn. 
 
Der er sikkert mange foreninger, der overhovedet ikke kan se, hvordan lokaler pla-
ceret her kan indgå i deres dagligdag, men helt sikkert også nogen, der ser helt nye 
og uprøvede muligheder her. 
 
Tænk kreativt og kontakt  gerne gerne Kulturelt Samråd, hvis du har idéer, ønsker 
mv. til dette nye spændende område. 
 


