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Arrangementer
Forår 2018
Kultur - Litteratur - Samfund
Teater og koncert for børn

Arrangementerne foregår i Skarridsøsalen

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal
Skarridsøgade 37 4450 Jyderup

Vi glæder os til at se jer!

Søndag den 4. februar kl. 10:30.
Pris 30 kr.

Randers
Egnsteater

Dyt, Båt & Klingklang
Ishøj Teater

Aldersgruppe 3 - 10 år
Varighed: 45 minutter

En lille ny
- en sanselig og billedmættet forestilling

Trafikalsk teaterkoncert for børn

for det yngste publikum

Bandet ”Rumlerim” spiller teatertrafikkoncerten, der
underholder og inspirerer de helt nye friske trafikanter,
børnehavebørn og skolernes mindste - og deres forældre.
Det er sjovt, underholdende og naturligvis baseret på
facts omkring trafik i børnehøjde.

Skrevet - og spilles af
Anders Bøgelund, Jan Irhøj og Jesper Falkensteen
Instrueret af Martin Miehe-Renard

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd.
Alt har sin egen farve. Alt er som det plejer at være.
Det er godt, det er trygt, og så ved man, hvad man har.
Men hvad er nu det? Tingene er ikke på deres faste plads. Lyden lyder anderledes.
Der er vendt op og ned på det hele, for der er nogen der forstyrrer.
En lille ny, som ikke ved, hvordan det plejer at være.

Torsdag den 5. april kl. 19:30 Pris 50 kr.

Torsdag den 8. februar. 19:30 Pris 50 kr.

Jesper Theilgaard

Nauja Lynge – Rigsfællesskabet og fiktionen

Vi får besøg af vist Danmarks mest kendte vejrprofet.

Nauja Lynge fortæller om, hvorfor hun ved et tilfælde bliver trukket
ind i debatten om rigsfællesskabet. Nauja stak hånden i en hvepserede og anede ikke, at hun de kommende år skulle blive ekskluderet
fra det grønlandske samfund og endda modtage dødstrusler..
Hendes roman ”Ivalu’s Color” er skrevet med det formål at mane til
besindighed i hastværket for selvstændighed.

Jesper Theilgaard fortæller om vejret, der som bekendt
ikke arter sig som før. Hvad kan vi vente af voldsomme vejrfænomener?
Ikke mindst vil Jesper Theilgaard fortælle om de klimaændringer, som venter den yngre
generation – og måske også den ældre.

Nauja Lynge, forfatter, debattør og foredragsholder er oldebarn af Henrik Lund,
som skrev Grønlands nationalsang, barnebarn af Hans Lynge, forfatter, politiker, maler og fortaler for øget
selvbestemmelse.

Tirsdag den 10. april kl. 19:00

KENDER DU MALOU?

Tirsdag den 6. marts kl. 19:30 Pris 50 kr.

Teater for børn fra 8 år og familier - Varighed ca. 50 min.

Poul Duedahl
Teatret på Hjul

Lørdag den 24. marts kl. 10:00 og kl. 11:00
Pris 30 kr.

Anker og Bøje er venner – bedste venner.
Men nu har Anker mødt en pige, der hedder Malou.
Anker og Malou har kysset, men pludselig
vil Malou hellere kysse Bøje.
Anker og Bøje deles om alting.

Ondskabens øjne
I november 1892 hævede skarpretter Theodor
Seistrup sin bredbladede økse over halsen på den
29-årige forbryder Jens Nielsen i fængselsgården på
Horsens Straffeanstalt. Henrettelsen har mange
mennesker hørt om, hvad færre ved er, at Jens
Nielsen kom til verden, tilbragte sin tidligste barndom
og begik flere af sine lovovertrædelser i Jyderup.

Forfatter og foredragsholder Poul Duedahl er lektor fra Historiestudiet ved Aalborg Universitet.

Billetter:
Købes til priserne
40 - 125 kr. hos
Teatret Fair Play
www.fairplay.dk
og ved indgangen.

Men kan de deles om en pige som Malou?

Arrangeres i samarbejde med Teatret Fair Play, Odsherred Teater,
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotek

