
Billetter: Jyderup Bibliotek, Holbæk Bibliotek 

www.bibliotek.holbaek.dk eller ved indgangen.

NB: Billetter til ”Hvor var du mor?” kan kun bestilles via 

www.Fairplay.dk

Arrangører: Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotek

Medlemmer:

Ebbe Nordal (formand)

mail: ebbenordal@gmail.com - tlf. 5926 8840

Grethe Nordal

mail: grethenordal@mail.dk

Bente Lund Larsen

mail: bentell@godmail.dk

Carsten Andersen 

mail: cata@soroe.dk

Bo Basbøll 

mail: bo@basboll.dk

Bente Skat Andersen

mail: bsa@holb.dk

Taimi Grønborg (reklamer, mailinfo)

Mail: info@fidelis.dk - tlf. 5946 3084

Arrangementerne foregår i Skarridsøsalen

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup
Vi glæder os til at se jer!

Arrangementer Forår 2017

Teater - Musik - Filmkunst  
Litteratur - Journalistik

Foto:

Copenhagen Phil

http://www.bibliotek.holbaek.dk/


Lørdag den 4. februar kl. 10    Pris 30 kr.

Guldlok og de tre bjørne
Teater for børn

Der var engang... 

Sådan starter eventyret om Guldlok, der farer vild i 

skoven og kommer til bjørnenes hus, hvor hun spiser 

af grøden, prøver stolen og falder i søvn i sengen, 

indtil bjørnene kommer hjem

En populær og klassisk fortælling for de mindste børn og 

deres voksne

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

Animationens magi og udfordringer

Mød filminstruktøren Kristjan Møller, der fortæller om 

animations film. Hvad er animation og hvilke principper 

ligger bag? Hvordan planlægger man en spillefilm?

Instruktøren viser eksempler fra de forskellige led i processen

- fra storyboard til færdig film. Samtidig vises filmklip fra hans 

virke på henholdsvis Copenhagen Bombay, Zentropa og 

TV- animation 

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

Peter Frederik Jensen
”Læretid” og ”Banedanmark”

Citat: ”Med en særegen sans for poetisk prosa gennemgår 

Peder Frederik Jensens præcise pen det moderne 

samfund………I både romaner og noveller bliver alt fra 

forknytte håndværkere til flagrende forfattere og letlevende 

kvinder beskrevet i samme sanselige, men også usenti-

mentale og opbrudte stil, der overleverer meget til 

læsernes fantasi”    Forfatterweb, Cand. mag. Ester Skibsted Holm

Teatret på Hjul

Lørdag den 4. marts kl. 14:30  Pris 30 kr.

Trolle og Tormod
Musik for børn

Aldersgruppe 4 -10 år

Varighed 45 min.

Mød Trolle og Tormod der elsker at spille musik for børn. 

De spiller reggae og har deres egen DJ, som hedder DJ-Skummetmælk. Engang imellem 

kan de ikke lade være at spille den gode gammeldags rock, eller måske en jazz’er!. 

De har skrevet en masse fede sange, som man kan blive både kloge og sunde af at lytte 

til, og som handler om ting som bogstaver, tal, motion, fest, shampoo og en makrel, der 

hedder Søren Jensen 

Tirsdag den 23. maj kl. 19    Priser 40-125 kr.

Hvor var du mor?      

I teaterdokumentaren følger vi Sidsels vej gennem livet: 

En opvækst i et utrygt hjem, seksuelle overgreb og en 

mor, der affærdiger hende. Siden blev Sidsel kastet rundt 

i systemet fra det ene opholdssted til det næste. Hun 

søger trøst i hårde stoffer og prostitution, indtil hun 

møder Tommy, som elsker hende for den, hun er. 

Han får hende på ret køl, og de lever lykkeligt sammen i 

11 år - indtil Tommy dør alt for tidligt af en overdosis.....

Nu står Sidsel selv på scenen og fortæller sin historie

Tirsdag den 25. april kl. 19:30    Pris 50 kr.

Krigen indeni v/ Matilde Kimer
Skæbnefortællinger fra revolutionen i Ukraine

Krigen indeni er en rejse gennem den ukrainske revolution og 

krig fortalt gennem tre personer, der på hver sin måde hvirvles 

ind i den blodige konflikt, som stadig hærger i Østukraine. 

Kristelig Dagblad Jens Worning (5 stjerner)

Matilde Kimer har begået en fremragende fortælling om hvad 

Ukrainekrigen er, og hvad den gør ved mennesker og deres liv                     

NB! Billetter kan kun 

bestilles via www.fairplay.dk

Arrangeres i samarbejde 

med Jyderup Højskole

Teatret Fair Play og Holbæk Teater

Alder min. 15 år 

Varighed 75. min.

.   
Aldersgruppe 2 - 5 årige

Varighed 30 min.
Forfatteren tager udgangspunkt i romanen ”Læretid” fra 2012 og novellesamlingen 

”Banedanmark” fra 2014, hvor forskellige samfundsperspektiver er i fokus

http://www.fairplay.dk/

