
Billetter: Jyderup Bibliotek, Holbæk Bibliotekerne 

bibliotek.holbaek.dk eller ved indgangen.

Arrangører: Kulturgruppen i Jyderup 

og Holbæk Bibliotekerne

Medlemmer af Kulturgruppen:

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: bsaskat@gmail.com

Taimi Grønborg (reklamer, mail-info)

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

Vi glæder os til at se jer!

Arrangementer 

Forår 2019

Kultur - Litteratur  

Samfund - Teater

Anne Lise 
Marstrand Jørgensen

MR. IBRAHIM 

& KORANENS 

BLOMSTER

Leif Sylvester

MITO & DITO

ZAP SHOW TEATER

”Sæsonens bøger” arrangementet foregår på Jyderup Bibliotek

og øvrige arrangementer sker i Skarridsøsalen. 

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

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


Tirsdag den 5. februar kl. 19:30

Pris - se under billetter 

MR. IBRAHIM 

& KORANENS BLOMSTER

Monolog med stor livsvisdom

Et musikalsk og noverbalt

univers får de to venner Mito & 

Dito fortalt med enkelt historie,

der tager udgangspunkt i børne-

nes verden omkring forholdet dit, 

mit og misundelse. 

Teatret på Hjul

Leif Sylvester
”MIT LIV SOM LEIF” ET MUSIKALSK FOREDRAG

Mød multikunstneren, Leif Sylvester og hør 

ham fortælle om sit liv med billedkunst, 

skulptur, musik, skuespil, digtning, m.m. 

Leif Sylvester er kendt for sine farverige 

og finurlige billeder, sine fortællinger 
fulde  af humor og lidt alvor. 

Monsieur Ibrahim og Koranens Blomster er historien om Momo, der som 

13-årig bliver forladt af sin far og bliver forældreløs. Han knytter et 

venskab for livet med den gamle arabiske kioskejer Ibrahim, der hjælper 

ham med at opbygge sin egen identitet og selvværd. Forestillingen 
handler om tro og menneskelig udvikling, om at føle sig set – og overset.

”Sorgens grundstof” er fortællingen om 

menneskets sorg og længsel, om folkevandringer 

og politiske magtkampe, om glemsel og erindring,

og om den krig, medfølelse og kærlighed, 
der aldrig hører op.

Medvirkende: Henrik Birch,

Instruktion: Pia Rosenbaum, 

Holbæk Teater

Forestillingen er baseret på den 
franske dramatiker Éric-Emmanuel 

Schmitts bog af samme navn. 

Maleri af
Leif Sylvester

”Sorgens grundstof' er en imponerende, oplysende 

rejse gennem 200 års  lidelse og plage.

BILLETTER:

Køb via www.holbækteater.dk, via tlf. 5943 1777 - alle hverdage kl.10 - 14 

eller via mail billet@het.dk. Pris: Voksne 195,- / Senior (60+) 145,- / 

Ung (u. 25 år) 65,- (Hvis man er 6 voksne eller flere, opnås grupperabat 

(pris pr. billet er da 145,-) Har man Årskort til Holbæk Teater koster 

billetterne 0,- kr.

Et originalt stykke moderne klovneteater

Søndag den 24. marts kl. 14:30 - Pris 30 kr. 

Zap show teater

MITO & DITO

En sjov, poetisk forestilling for de 3-90 årige og deres familie

Musikken tager udgangspunkt i to af hans digt-

samlinger ”Mig og de andre” og ”Danmark og mig”.

Torsdag den 28. februar kl. 19:30 - Pris 50 kr. 

Anne Lise Marstrand Jørgensen

SORGENS GRUNDSTOF

Tirsdag den 9. april kl. 19:30 - Pris 50 kr.

MAY SCHACK

POLITIKEN

Aldersgruppe: Fra 12 år

Mandag den 28. januar kl. 19:30 - Pris 30 kr. 

Jyderup Bibliotek

BØGER 2019

Holbæk Bibliotekerne ind-

byder til en litterær aften 

med masser af  inspiration 

til sæsonens læsning.

De 3 bibliotekarer der anbefaler, er superskarpe læsere: Ane Öhrström

- en dedikeret litteraturelsker og den bibliotekar, der kan finde de skjulte 

skønlitterære perler. Tina Willumsen har en forkærlighed for biografier -

både de inspirerende, de sjove, de indsigtsfulde og de decideret ubehøv-

lede. Birgitte Winzentsen - bibliotekets bognørd, der typisk læser mere end 
100 bøger om året, har næse for kommende bestsellere.

http://www.holbækteater.dk/
mailto:billet@het.dk

