NYHEDSBREV NR. 6 - JUNI 2013













Hvad er Kulturelt Samråd egentlig ?
Kulturdag / Forenings Festival 2013
Skovhuset i Værløse
Værløse egnens Historiske slskab - æresmedlem
Skolelandbruget efterår 2013
Farum Jazzklub - 25 års jubilæum
Furesø kommunes eget trykkeri
Egnsteatret Undergrunden - teaterfestival
Jonstrup Jazz Festival
Sct. Georgs Gildet Farum
Referat fra Repræsentantskabsmødet 2013

Redaktion: Tom Høst
Mail: tom@furesoekultur.dk

SIDE 2

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 foreninger, organisationer, institutioner mv. og de kommunale myndigheder, samt at øve indflydelse på kommunens kulturelle helhedsplan.

Kulturelt Samråd er en forening, man melder sig ind.
Det koster 100 kr. for en forening, institution eller gruppe at blive medlem.
Så melder man sig ikke ind, kan det ikke
være på grund af kontingentets størrelse.
Som medlem af Kulturelt Samråd Furesø
får du:
1.
2.
3.
4.
5.

Høringsret over for Kulturudvalget /
kommunalbestyrelsen (gælder dog
ikke institutionerne)
Mulighed for at deltage i den årlige
Kulturdag / Forenings festival
Mulighed for at deltage i Kulturelt
Samråds andre arrangementer og
kurser.
Mulighed for at modtage specielle
tilbud
Mulighed for kontakt til andre foreninger, institutioner mv.

Kulturelt Samråd er altså for alle, der mener noget med kulturen !!
Kulturelt Samråd udsender også 4-6 nyhedsbreve om året. Har du artikler hertil,
arrangementer du gerne vil have forhåndsomtalt eller evt. anmeldt kontakter du bare
redaktionen.

Ønsker du at modtage nyhedsmails fra Landsforeningen bestilles dette via
hjemmesiden http://www.kulturellesamraad.dk

TILMELDING HURTIGST MULIGT TIL
medlem@furesoekultur.dk
Alle foreninger, kommunale institutioner og
selvejende kulturinstitutioner, der er medlem af Kulturelt Samråd kan deltage.

Sidste år ønskede mange foreninger
mulighed for at optræde - som tidligere
år.
Det hjælper at råbe op, så vi genindfører muligheden for en optræden på scenen i cafeområdet i Farum Kulturhus.

Det er selvfølgelig gratis at deltage - og
samtidig en fantastisk måde at præsentere
sig selv over for kommunens borgere.
Ved tilmelding husk at skrive:




Foreningens / institutionens navn
Kontaktperson - tlf.nr.
Specielle ønsker omkring optræden,
mulighed for el, lyd etc.

Vi har sat en tid på - man kan tildeles
10-15 min. på scenen. For de foreninger, der ønsker mere tid til optræden vil
der blive mulighed for yderligere tid i
teatersalen.
Ønsker I at optræde sendes også mail
herom - også om evt. ønske om tid i teatersalen.
Det nytter at råbe op
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Har du besøgt Skovhuset ved
Søndersø ?

I slutningen af 1940´erne vendte han hjem
til Island
Den netop afsluttede Gudnason udstilling ”
Landskab og Abstraktion” var absolut et
besøg værd. Det sås her tydeligt som Gudnason selv sagde: Kilden til min kunst skal
findes i landskabets rytme.
”Kajen” (Bryggen) fra 1937, ”Islands Melodi”
fra 1944 eller ”Diktatoren” fra 1949. Billeder
fra dengang din far var ung – eller måske
din bedstefar ? Imellemtiden er du blevet
moden nok til at synes om Gudnasons
kunst.

Skovhuset ved Søndersø er en lille perle i Furesø Kommune med skiftende udstillinger.
Således udstillede Islændingen Svarvar Gudnason ( 1909 –1988 ) fra 20. april til 16.juni i
år. Han kom til København i 1935 for at gå
på akademiet. Han tog senere til Paris - Picasso, Max Ernst, Paul Klee, og Joan Miró fik
stor indflydelse på hans abstraktexpressionistiske malestil.

Tak til Skovhuset for at bringe denne samling af storslåede malerier til Furesø.
Folmer Kjeld Christensen

Tilbage i Danmark blev han en del af gruppen
om Ejler Bille, Erik Ortvad, Asger Jorn, Carl Henning Pedersen og Else Alfelt. Ifølge Asger
Jorn en af de vigtigste og mest progressive
Cobra kunstnere – og en af de meste modvillige. Jeg har aldrig mødt ham; men mødt islændinge med et had-kærlighedsforhold til
Danmark og danskere. Er det det Jorn mener ? – eller ville han blot ikke sættes i bås ?

Fra Skovhuset
Billeder fra en anden af de
mange spændende udstillinger

Høstmarked

ÅBENT HUS:

Søndag den 18. august 2013 kl. 10-14
Den grønne guide, Agenda21 og Skolelandbruget holder igen i år høstmarked, hvor lokale landmænd og
producenter sælger grøntsager, æg, honning, vin, saft
og frugt.

Lør. 31.8. + søn. 1.9. - kl. 9.00-14.00
Lør. 14.9. + søn. 15.9. - kl. 9.00-14.00
Lør. 28.9. + søn. 29.9. - kl. 9.00-14.00

Helt tilbage i 1989 var der en række af byens
borgere, som mente, at byen manglede musiktilbud til den voksne generation, som måske var blevet lidt for gamle til den mere
langhårede musik.
Det blev starten på Farum Jazzklub, som den
4. oktober tager hul på sin 25. sæson. Årene
igennem har medlemsskaren ligget tæt på de
300, og mange medlemmer har trofast bakket op om klubben. De fleste gæster kommer
naturligt nok fra Farum og nærliggende omegn, men til hvert arrangement kommer der
gæster fra alle egne af Sjælland.
Farum Jazzklub - meget mere end jazz
Jazzklubben fungerer efter nogle helt enkle
principper, som tilsyneladende er faldet i folkets smag. Der er altid jazzaften på Ellegården den 1. første fredag i måneden, og sæsonen begynder i oktober og slutter i maj. Det
er billigt at komme ind, uanset om man er
medlem eller kommer som gæst, ligesom priserne i baren er meget forbrugervenlige.
Som en del af oplevelsen arrangerer Jazzklubben spisning inden musikken går på. Med
den lækre buffet kan man komme hjem fra
arbejde og gøre sig klar til en glad aften uden
at skulle tænke på indkøb og opvask.
Der er en glad og hyggelig stemning på Ellegården, når Jazzklubben inviterer til festlig
fredag. Mange gæster kender hinanden, og
bestyrelsen sørger for, at alle føler sig velkomne. Spisningen indledes med tallerkenservering af forretten, hvorefter buffetten
står klar i “stalden”, det lille lokale ved siden
af “laden”, hvor der er scene, borde og dansegulv.
Høj musikalsk kvalitet
Trods de lave entrépriser, der er sat efter prisen på de enkelte orkestre, er musikken af
ypperste kvalitet. En lang række af de bedste
danske jazzorkestre og solister samt udenlandske navne har stået på scenen og skabt
en forrygende stemning, og mange musikere
karakteriserer Farum Jazzklub som én af landets bedste.
Gennem årene er det musikalske repertoire
blevet ændret en del. Fra at være udpræget
traditionel, swingende jazzmusik har der de
senere år været bands, der spiller swing, jive

standards og udpræget bluesmusik iblandet
en god gang rock’n roll. Og det er skam noget jazzpublikummet sætter pris på, ikke
mindst på dansegulvet.
Et lille udpluk af navne, der har spillet i Farum Jazzklub gennem årene: Papa Bue med
Liller, Caroline Henderson, Cæcilie Nordby,
Jesper Thilo, Putte Wickmann, Ib Glindemann, N.H.Ø.P., Sammy Remington, Richard Boone, Alex Riel, Bobo Moreno, Lillian
Boutté, Billy Cross, Finn Ziegler, Fessors Big
City Band, Leonardo Pedersen, Niels Jørgen
Steen & the A-Team, Anders Blichfeldt, SPJust-Frost og Kenn Lending Blues Band med
go’e gamle Rock Nalle.

Og endelig husorkestret Swing Cats, som
har været med lige fra starten. Sidste år fejrede de deres 35 års orkesterjubilæum i
netop Farum Jazzklub.
For en del år siden arrangerede Farum Jazzklub en CD-optagelse på Ellegården med
Leonardo Pedersens Jazzkapel, Bobo Moreno
og Sniff Neumann.
I 2001 arrangerede Farum Jazzklub en stor
musikfestival ved Furesøbad, hvor mere end
100 musikere kom på scenen i løbet af de to
dage, festivalen varede. Desværre var vejrguderne ikke med på idéen. Det styrtregnede, endda så meget at Civilforsvaret måtte
tilkaldes for at grave kanaler, så regnvandet
fra stranden kunne ledes ud iFuresøen.
Fakta
Musikarrangementer på Ellegården den første fredag i måneden fra oktober til maj
Mere end 40.000 gæster har besøgt Jazzklubben
Trykt program fås ved indgangen, i Kulturhuset og på Farum Bibliotek
Hjemmeside: www.farumjazzklub.dk
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Værløseegnens Historiske Forening unævnte
Ole Berner til Æresmedlem.
Kulturelt Samråds bestyrelsesmedlem Ole
Berner er blevet æresmedlem af Værløseegnens Historiske Forening. Ole har haft
en fornem Kariere i dansk erhvervsliv og en
endnu flottere i Det Danske Spejderkorps.
Også kultur står Oles hjerte nær. ”Så syng
da Furesø” eller ”Søndagsfortællinger” er
Oles værk. Ole er en iværksætter, der får
skabt noget.
Sidste sommer havde han forelsket sig i en
”stenovn”, der skulle stå på Det Danske
Spejderkorps store Grund Gilla Stugan i
Skåne.

Ole satte sig ordentligt ind i vore forfædres bygning af stenovne. Han fik professionelle til at bygge under
sin vejledning, og han skaffede det ikke helt
lille beløb til udgifterne
Ole er bestemt ikke ung, han er blevet 88,
men han er et menneske, der i sin nuværende alder har bevaret viden, gåpåmod og iderigdom. For et par måneder siden tog han
færgen til Oslo for at se og høre ”Cavalleria
Rusticana” på operaen i Oslo og selvfølgelig
for at se selve opera huset. Flere gange har
han også haft udvekslingsstudenter boende–
for ganske nylig en ung mand fra USA
Han kan også snitte i træ. Jeg har set den
nydeligste - meget enkelt udførte - lille
skade sidde på kanten af et bord.

fkc

Så skal I have trykt










Brevpapir & kuverter
Programmer
Flyers
Plakater
Referater
Sange
Mødeindkaldelser
Regnskaber
og meget mere

- så er muligheden her
Var du klar over, at Furesø Kommune har sit
eget trykkeri, som også foreninger og institutioner bosiddende i kommunen kan benytte.
Trykkeriet ligger i det gamle Rådhus i Farum
og ledes af Katja Friis

Der trykkes i format op til A3 og trykkeriet
kan også false.
Priserne for tryk er meget rimelige i forhold til mange foreningers og institutioners anstrengte økonomi.

"EN FREMMED I SENGEN
er bedre end 10 på taget".
Et hold af landets bedste unge operasangere
står på scenen - eller rettere, de løber! for
deres job er at smide al selvhøjtidelighed
over bord og slå sig løs i en vanvittig farce:
Helt som i de gode gamle dage hvor man gik
i teatret for at more sig! - Og så gør det jo
ikke noget, at tonerne er leveret af musikhistoriens største spasmager: Offenbach.
Premiere

fredag den 6. september kl 19,30
Forestillinger derefter

mandag den 9.9. kl 19.30

tirsdag den 10.9. kl 19.30

torsdag den 12.9. kl 19.30

fredag den 13.9. kl 19.30

lørdag den 14.9. kl 19.30

MEDVIRKENDE
I OFFENBACH OPERAEN

ANDRE FORESTILLINGER
UNDER FESTIVALEN

Lørdag den 7.9. - kl 16.00
Sofie Krogs teater spiller "The House" i Orbit kl 16. Det er en ung/voksen forestilling
som foregår på engelsk.
Ikke opera - men fantastik dukketeater i
verdensklasse.
Søndag den 8.9. - KL. 16.00
spiller teatret SaltoMortale i store sal
"Byen uden lyde"
en opera for de 6-10 årige
søndag den 8.9. - KL. 19.30
spiller Undergrundens ungdomsforestilling
"Blind blindere" i Orbit.
For de 13 - 100 årige
Lørdag den 14.9. - KL. 16.00
Mød operasanger Stig Fogh Andersen, der
fortæller om sit liv og synger med Niels
Pihl ved flyglet i store sal.
For voksne

Elsebeth Dreisig

Sofie Elkjær Jensen

Jan Flemming Jensen

Kaja Pihl

Joachim Knop

Søndag den 15. 9. - - kl 13.00
"Fyrtøjet" , spilles af Skørping Marionetteater.
for de 3-8 årige - ikke opera
Søndag den 15.9. - kl 16.00
Øresundsoperaen spiller Verdis opera
"La Traviata" i store sal.
For voksne.
Søndag den 15.9. - kl 19,30.
Tonny Landy "Hvor går vejen til kvinden?
og hvordan kommer man videre". Irene
Hasager er pianisten.
For voksne.

GALLERIET

GANGGALLERIET

Ewa Slaw er uddannet
fra Kunstakademiet i
Warszawa.
Hendes billeder og fotografier handler om bevægelse. Hun fascineres af, hvordan tingene
forandrer sig under bevægelsen, hvor detaljer forsvinder, og kun en
syntese af kontrast og farver bliver tilbage.

Akvarelgruppen Højvande
er en kunstnersammenslutning af 6 anerkendte
akvarellister, som alle
nærer forkærlighed for
akvarellens kvaliteter,
men med vidt forskellige
udtryksformer.
Gunilla Rosenberg,
Hans Jørgen Frydendal, Julia Kiy, Karin Lykke
Groth, Marie Duedal og Poul Anker, ønsker at
sætte fokus på akvarellen som selvstændig kunstform, og at tydeliggøre akvarellens kvaliteter.
MOVEMENTS AND MOMENTS I GANGGALLERIET - kommer til at handle om alle former for
bevægelse og øjeblikke, hvor det kun er fantasien,
der sætter grænser. Aktuelle tenden-ser i samfundet tematiseres og sættes på dagsordenen gennem akvarel, grafik og skulptur, da vi mener, at
andre medier sagtens kan kombineres med akvarellen.

Hanne Nielsen Kjærsgaard tog til London for at
blive udlært som portrætma
-ler fra Heatherleys School
of Fine Art. Portrætter må
gerne have et tvist, og blive
til malerier som alle gerne
vil have hængende. Jeg glædes over klassiske dyder
som komposition, farve og
godt håndværk, men har
også en forkærlighed for det
mystiske og dramatiske.
Mød kunstnerne i weekenderne og få en snak
om billederne over et glas vin. Se datoerne på
vores hjemmeside.

Foyeren
Eva Barbara Gibas er autodidakt kunstner. Med
en serie på 25 oliemalerier, malet i klassisk stil og
krydret med et nutidigt udtryk, vil Eva fylde Foyeren med sine friske frugter på sommerens udstilling.

OPTRÆDENDE BANDS


Forsalg af billetter på
bibliotekerne i
Ballerup
Måløv
Værløse
Farum
Smørum

PRISER:
Forsalg alle dage
Ved indg. Alle dage

200
250

Fredag
Lørdag
Søndag

100
125
75









The Spirit of New Orleans og Værløse Gospelkor
Six City Stompers
Budapest Jazz Steps Band
Danish Dixiland
Jordans Drive
Leonardo Pedersens Jazzkapel
Astro Buddha Agogo
Troels Jensen, Delta Blues Band & Miriam
Mandipira

www.jonstrup-jazz.dk

Gildet er en forening for forhenværende Spejdere, FDF´ere og FPF´ere, medlemmer af Spejdernes Genbrug, samt bestyrelsesmedlemmer forhenværende som nuværende - i ovennævnte
foreninger for unge.
Gildets medlemmer skal opføre sig ordentligt
Medlemmerne af Gilder er ikke en slags frimurere, man foretager sig intet okkult. Og da man er
for gammel til at sove i telt, til at tænde bål med
én tændstik eller rende rundt på opslidende natløb, så har man i Gildet socialt samvær på mange andre måder. Gildet har en stor arv fra spejderne, blandt andet med en Sct. Georgs aften,
hvor man samles om et hyggeligt lejrbål og bekræfter sit ”Sct. Georg Løfte”, der svarer til spejdernes ”Spejder Løfte”. Det centrale i Gilde Løftet som i Spejder Løftet er, at man skal opføre
sig ordentligt.
”Voksne” interesser og socialt samvær
Gildemedlemmerne interesserer sig for natur,
kultur, kunst, musik, foredrag, kulturnat, teater,
mad, og meget mere med fælles overskrift
”socialt samvær” og ”oplevelser”. Gildemedlemmerne forsøger at komme steder eller til begivenheder, som man i dagligdagen ikke selv ville
finde på.

Selskabslokaler udlejes
En del møder og foredrag sker i
”Gildehuset”. Farum Gildets eget hus.
Dette hus bliver også brugt som selskabslokaler, altså udlejet til ”voksen selskabelighed”. Konfirmationer, bryllup, runde
fødselsdage, firmamøder, havefester. Der
kan dækkes op til ca. 45 personer i huset
med Gildets service. Køkkenet har to
komfurer, køleskab, opvaskemaskine, kaffebryggere. Der er to toiletter, anretterværelse og el-orgel. Den store have har
bålplads til snobrød og hygge. Der er spid
til stegning af pattegrise eller lam og grill
til mange mennesker. Der kan som oftest
skaffes store spejdere til servering og opvask, hvis der bookes i god tid.
Indtægterne fra udlejning går til husets
udgifter og vedligeholdelse af huset.

Velgørenhed, men ikke for egne penge
Et andet vigtigt emne er velgørenhed lokalt, nationalt og internationalt. Gildet er medejer af
Spejdernes Genbrug og kan derfor uddele en hel
del penge til velgørende formål. For tiden omkring 75.000 kroner om året.

Gerne flere medlemmer og flere kunder til fest
Det vil glæde Gildet, hvis Kulturelt Samråd medlemmer får øje på Gildets hus til
fester. Det vil glæde Gildet endnu mere,
hvis mange får lyst til at deltage i Gildet
som medlem. Få en prøveperiode. Du kan
ringe til Kjeld på 4495 5949

For nyligt modtog alle, der også
modtager nyhedsbrevet en mail med, at det var
tid til at betale kontingent.

Derfor vil vi meget, meget gerne bede Jer
om at sende en mail til

Denne mail skulle selvfølgelig kun have været
ud til kassereren i foreningen eller bogholderen i
institutionen.

medlem@furesoekultur.dk
Med mailadresse på den, der skal have
mail med kontingentopkrævning.

SIDE 10
REFERAT FRA ORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABSMØDE I KULTURELT SAMRÅD
ONSDAG DEN 20. MARTS KL.19
Vi beklager at repræsentantskabsmødet blev afholdt i marts og ikke februar som vedtægterne siger

FORMANDEN Tom Høst bød velkommen
hvorefter Jørgen Lindemann blev valgt til
dirigent og Ole Berner til referent.
Der blev opfordret til at alle mødedeltager
præsenterede sig, hvorefter formanden
afgav sin beretning og kom ind på at årets
start med forårets ekstraordinære generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse.
Bestyrelsens beretning ved formanden:
Tom redegjorde for Kulturel Samråds formål og de forskellige aktiviteter, der var
afholdt i årets løb. En koncert med kun 50
deltagere, en Kultureldag holdt i Farum
Kulturhus med god deltagelse, trods den
korte forberedelses tid, og kursus i brugen
af Kultunaut.
I år bliver kulturdage holdt i Farum lørdag
den 14. september, næste års kulturdag,
vil dagen blive afholdt i Galaksen i Værløse for at stræbe efter at Værløse foreningerne melder sig ind
Der blev også oplyst at der i april holdes
en aften med temaet, Den gode presse
meddelelse.
Der blev også nævnt at Furesø Kommune
har investeret i en IT kalender, bestyrelsen er orienteret af Peter Rosgaard, og
kalenderen er planlagt til start her i første
halvår. Tom omtalte ligeledes foreningens
hjemmeside samt nyhedsbrevet, der udsendes ca. hver 6. uge.
Tom fortale ligeledes at foreningens mail
liste vil blive strammet op, idet der har
været og er fejl i listen og at der ofte
kommer besked tilbage ”modtagerens
mailbox er fuld, beskeden kan ikke leveres”.
Tom takkede Ilse, Kirsten og William, der
træder ud/er trådt ud af bestyrelsen for
godt arbejde gennem mange år.
Beretning godkendtes af forsamlingen.
Regnskab ved Kjeld Christensen
(kasserer)
Kjeld Christensen kommenterede det udleverede regnskab og revisorens kommentarer. Fra tidligere formand i Kulturelt

Samråd Annett Skjeldager blev rettet forespørgsel omkring manglende udbetaling til en
udsendt kalender. Dette blev af såvel kasserer
som formand begrundet i manglende / korrekt
bilag. Specifikt regnskab blev derfor videregivet
til kommunen og ligger i dag ikke længere i
Kulturelt Samråds regi.
Under budget fremlagde Kjeld Christensen en
forventet udgiftspost på Samrådets deltagelse i
Kulturelle Samråd Danmarksårsmøde i efteråret
2013, denne gang i Hirthals.
Regnskab og budget blev godkendt
Pkt.5 Indkomne forslag fra medlemmerne
Ingen forslag var modtaget
Pkt. 6 Planlagte aktiviteter
I formandens beretning er omtalt de planlagte
arrangementer, her skal dog nævnes Kulturel
Samråds søndag den 7. april i Kulturhusets cafe
med spisning og rundvisning af Chrisianiaudstillingen og cafe
Pkt. 7 Budget godkendelse skete sammen
med regnskabsgodkendelsen
Pkt. 8 kontingent
er fortsat kr., 100 pr. forening
Pkt.9 Valg til Bestyrelsese, suppleantr
samt revisor:
Valgt til bestyrelsen blev fra siddende bestyrelse Zanne Jahn, Kjeld Christensen, Ole Berner
og Tom Høst.
Nye medlemmer i bestyrelsen: Britt SchøtNielsen og Peter Kronborg
Suppleant: Hans Gammeltoft.
Bestyrelsen fik mandat af forsamlingen til at
finde et syvende bestyrelsesmedlem. De fremmødte foreninger opfordredes også til at gå
hjem i deres respektive foreninger og se, om
det var muligt at finde det sidste bestyrelsesmedlem.
Revisor Allan Rasmussen
Pkt. 10 Evt Intet
Herefter takkede ordstyreren for god ro og orden
Referent Ole Berner

