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Mandag den 18. september kl. 19:30    Pris 50 kr.

Maria Helleberg 
”Kvinderne fra Thy” – en slægtsroman 

En fortælling om upassende forelskelser, om at have 

lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på 

gulvet. Et portræt af livet på landet og i provinsen, 

om tiden for kvinder i 1800-tallet og hen over 

århundred skiftet, hvor kærligheden og det

frie valg stadig ikke var for alle.

Tirsdag den 3. oktober kl. 19:30   Pris 50 kr.

Benny Forsberg  - Fra ide til færdigt kunstværk

Billedhuggeren fortæller om arbejdet med sine skulpturelle 

værker. Vi skal se nogle eksempler og høre om hans 

overvejelser med hensyn til, hvad kunst kan og skal i mødet 

med publikum. Benny Forsberg er værkstedsansvarlig på 

VAK (Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder, Jyderup).

Lørdag den 18. november kl. 14:30  Pris  30 kr.

Anki & Pytte
Familieforestilling fra 3 år – ca. 45 min.

Hokus Pokus med Anki og Pytte er en ”stand-up” 

forestilling med den rapnæbbede ællingepige, 

Anki og hendes ven Pytte. Det viser sig, at Ankis 

talefærdighed er større end hendes finger-

færdighed, men med Pytte som assistent viser

Teatret på Hjul

Torsdag den 26. oktober kl. 19:30  - Gratis

Syng-dansk-aften 
v/Niels-Erik Jørgensen m.fl.

Syng-dansk-aftenen indledes af Niels Erik Jørgensen, der 

traditionen tro giver os fortælling og baggrund 

for de enkelte sange.
Fredag den 12. januar 2018 kl. 19:30 i Jyderuphallen    

Nytårskoncert med Copenhagen Phil 
- Hele Sjællands Symfoniorkester

Dirigent: Kristiina Poska, 

Solist: Michael Carøe, konferencier, 

Musik / Crooner møder klassisk

Velkommen til Las Vegas, Sinatra og Martini i et glas –

musikalske godbidder, cool smoking og elegant 

musikalitet. Og mon ikke vi også skal høre bl.a. 

Cry Me A River og My Way…

Torsdag den 23. november kl. 19:30   Pris 50 kr.

Per Schultz Jørgensen
Robuste børn

Giv dit barn ansvar, livsmod og tiltro til sig selv

Styrk dine børns robusthed, så de kan rumme 

modgang og møde verden med gå-på-mod. 

Psykolog, dr.phil og professor i socialpsykologi, 

Per Schultz Jørgensen giver sit bud på, hvordan 

vi får det, vi kalder 'robuste' børn.

Billetter

(4 uger før koncerten)

Voksne 150 kr.

Stud. og pensionister 100 kr.

Børn og unge u.18 år gratis

Salgssteder
Jyderup Hallen 

Bibliotekerne i Holbæk,

www.bibliotek.holbaek.dk

og ved indgangen

Tirsdag den 14. november kl. 19:30   Pris 50 kr.

Katrine Maria Guldager
”En uskyldig familie”

Vi hører om lykkejægeren og finansmanden Frederik, 

der er flyttet til udlandet efter en oprørsk opvækst i en 

venstreorienteret familie. Hans søster er blevet præst 

og har nogle helt andre holdninger.

Forfatteren fortæller om sit forfatterskab og læser op 

af sin nyeste bog.

Skogs Teater

Det bliver musik, fest og underholdning for fuld skrue, 

når Michael Carøe og Copenhagen Phil udfordrer hinanden.

hun, at hun har nogle evner, som ingen troede.  Pytte, der er en dygtig bugtaler, har 

tidligere medvirket på Dansk TV. Forestillingen spilles af Pytte Ravn, der bor i Sverige.

http://www.copenhagenphil.dk/kunstnere/dirigenter/kristiina-poska
http://www.copenhagenphil.dk/kunstnere/solister/michael-caroee

