
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 

Efterår 2019

Kunst - Litteratur - Kultur 

Samfund - Teater

Leonora 

Christina

Skov

Lykke Friis

Nytårskoncerten foregår i Jyderup Hallen 

og øvrige arrangementer i Skarridsøsalen.

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

Thomas Kluge

Nytårskoncert 
i Jyderup Hallen

Nils-Erik

Jørgensen
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Niels-Erik 

Jørgensen

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


Mandag den 7. oktober kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Leonora Christina Skov
Den, der lever stille

Storbritannien har sagt farvel og tak til EU, USA 

har Donald Trump som præsident, hvilket har 

medført, at Tyskland må træde til på den 

udenrigspolitiske scene i højere grad end før. 

Udenrigskorrespondent og fhv. politiker Lykke 

Friis tegner et billede af den tyske identitet ved 

at fordybe sig i Tysklands politik og kultur. Hun 

forsøger at se landets og verdens politiske 

fremtid uden Merkel ved roret.

Teatret på Hjul

Nytårskoncert
Dirigent / James Price

Konferencierer / James og Adam Price

Solist / Louise Fribo, sopran

Musik / Johan Strauss, Offenbach, 

Bernstein, Andrew Lloyd Webber m.fl.
. 

Mandag den 28. oktober kl. 19:30 - Gratis adgang

Væbnet med guitarer og billigt legetøj kaster 

kammeraterne Niclas og Morten sig ind i 

Peddersen og Findus’ kamp: At få ræven til at 

holde sig fra deres skræmte høns. Sammen 

og med hjælp fra publikum udtænker, udvikler 
og gennemfører de en herlig festforestilling.

Torsdag den 21. november kl. 19:30 - Pris 100 kr. 

Zap show teater

Lykke Friis - En kuffert i Berlin

Søndag den 17. november kl. 14:30 - Pris 30 kr. 

Rævejagten - Peddersen og Findus
Teater for børn

Fredag den 10. januar 2020 kl. 19:30 i Jyderup Hallen

Torsdag den 12. september kl. 19:30 - Pris 100 kr. 

Thomas Kluge
Kunst- og portrætmaler

Den kendte kunstner og portrætmaler, 

Thomas Kluge har masser på hjertet. 

Han vil med lune fortælle om sin vej ind

i kunsten, om sin inspiration - og om 

mødet med de mange, han indtil 

nu, har portrætteret.

Syng dansk aften
v/Niels-Erik Jørgensen

Syng-dansk-aftenen indledes traditionen tro 

ved Niels-Erik Jørgensen, der giver os 

fortælling og en historisk baggrund om 

de enkelte sange. 

Musik ved Bo Basbøll.

Forfatteren fortæller om den voldsomme proces, 

det er, når man skriver om faktiske mennesker, 

om at miste det hele og finde sig selv, og om at 

håbe på en forklaring og hige efter sin mors 

kærlighed langt ind i døden. 

Et levende og engageret foredrag krydret med 

oplæsning og eventuelle spørgsmål fra salen.

Copenhagen Phil lader champagnepropperne springe sammen med Louise 

Fribo og Brdr. Price, når det nye år bydes velkommen. Vi får en fornøjelig og 

musikalsk menu, der byder på både kendte og elskede toner.

Billetsalget til koncerten begynder 

ca. 4 uger før datoen. Se lokalpresse, 

infoskærme  og plakater vedr. priser 

og billetsalg. Find på samme tid den 

særskilte folder med priser og program 

på biblioteket. 

Aldersgruppe 4-9 år

Varighed 40 minutter

Teater Knudsen & Nørby


