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Tirsdag den 4. september kl. 19:30    Pris 50 kr. 

Camilla Rohde Madsen
Kunst i det offentlige rum

Kunst i det offentlige rum er et vidt begreb.

Ser vi det? Påvirker det os på godt eller ondt?

Camilla Rohde Madsen viser os forskellige eksempler

på kunstværker i det offentlige rum, nationalt og lokalt, med 

eksempler på gode og dårlige værker. Hun er uddannet kunsthistoriker fra 

Københavns Universitet, og har arbejdet i kunstbranchen de sidste 25 år. Desuden har 

hun sin egen gallerivirksomhed og er en erfaren formidler af, hvad der sker lige nu og 

her på den danske kunstscene.

Vi inviterer børn og forældre ind i kiosken og 

præsenterer digtene fra Jakob Martin Strids 

moderne børnebogsklassiker som en ægte 

rodebutik af forskellige små historier fortalt med 

musik, sang, dukker, skuespil og teatermagi.

Mandag den 29. oktober kl. 19:30   Gratis adgang

Syng-dansk-aften 
v/Niels-Erik Jørgensen

Syng-dansk-aftenen indledes af Niels Erik Jørgensen, 

der traditionen tro giver os fortælling og baggrund  

for de enkelte sange. 

Musik ved Bo Basbøll

Torsdag den 22. november kl. 19:30   Pris 50 kr.

Helle Helle
”de”

Mustafas Kiosk

“Ding dong.”“ 

Hvad skulle det være? 

søndag den 28. oktober kl. 14:30 Pris  30 kr.

Teater Fantast

Nykomponeret musik 

af Mads Mouritz

En familie teaterkoncert bestående af 17 små scener med 4 forskellige slags 

dukker, 8 forskellige instrumenter, 3 skyggespil, briller, parykker, falske tænder, 

kostumer samt en scenografi der forvandler sig til en gravko

En fræk og flabet hyldest til mangfoldighed, fantasi, påhitsomhed og anarki  

Aldersgruppe 4-10 år
Varighed 55 min.

Helle Helle (f. 1965) er opvokset i Rødby. 

Hun er uddannet fra forfatterskolen 1991 og debuterede i 1993. 

Hun har modtaget en række priser og præmieringer,

blandt andet Kritikerprisen, P.O. Enquistprisen, De Gyldne

Laurbær og Det Danske Akademis Store Pris. Hendes noveller 

og romaner er oversat til tyve sprog.

Helle Helle kan i år fejre 25 års jubilæum som forfatter.  

Bogen ”de” er en skarp, humoristisk og hjerte-

skærende fortælling om sygdom og kærlighed. 

Om gymnasielivet i en lille provinsby, og en 

skildring af et mor-datter-forhold.

Torsdag den 4. oktober  kl. 19:30   Pris 50 kr.

Tom Buk-Swienty
Det ensomme hjerte

Forfatteren tager læseren med på en dramatisk rejse 
gennem Det Tredje Rige. Bogen er fortællingen om 
den unge tysker Hans Horn, der under Anden 
Verdenskrig bliver hvirvlet ind i det nazistiske Tysklands 
vanvittige krig.

Det ensomme hjerte er skrevet på baggrund af Hans Horns egne 
optegnelser. Via hans detaljerede og yderst troværdige erindringer, der 
bygger på dagbøger og andre samtidige personlige kilder fra krigens tid. 


