
Billetter:

Jyderup Bibliotek, Holbæk Bibliotekerne 

bibliotek.holbaek.dk eller ved indgangen.

Arrangører: 

Kulturgruppen i Jyderup 

og Holbæk Bibliotekerne

Kulturgruppens 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: bsaskat@gmail.com

Taimi Grønborg (reklamer, mail-info)

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

Vi glæder os til at se jer!

Arrangementer 

Forår 2020

Kunst - Litteratur - Kultur 

Samfund - Teater

Tom Buk-Swienty

Nytårskoncerten foregår i Jyderup Hallen,

Aprilfestival – se Teatercentrum, presse, infoskærme m.v. 

Øvrige arrangementer i Skarridsøsalen.

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

NB!
Nytårskur

Salgssteder:
Jyderup Bibliotek, Jyderup Hallen,

Holbæk Bibliotekerne 
- bibliotek.holbaek.dk

og v/indgangen på 
arrangementsdagen.

(Vi anbefaler dog køb af 
billetter forinden)

Nytårskur/Koncert
m/Brødrene Price

Lars Trier

Jens 
Kæmpe

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


Mandag den 3. februar kl. 19.30 

Jens Kæmpe har gået på Skrivekunstskolen i Århus 
og Forfatterskolen i København. Han debuterede i 
marts 2019 med digtsamlingen KUNSTENS REGLER. 
Lektørudtalelsen lyder: “Smukke, vellydende digte 
med vilkårlige glimt af verden på godt og ondt (…) 
Stærk og bevægende digtsamling. Sproget er rytmisk 
og beskrivelserne malende. 
Der er også noget Jørgen Leth’sk på spil.”

Teatret på Hjul

Børneteater i hele Holbæk Kommune i uge 17
Teaterdage i Jyderup fra 19. april til 22. april. 

Tirsdag den 4. februar kl. 19:30 - Pris 100 kr.

”Løvinden” kaldte de hende i Afrika, og i Tom Buk-
Swientys roman af samme navn, følger vi Blixen i 

hendes livs medgang og modgang. I År 1914 
ankommer Blixen med håb om et andet og friere liv, 

og i 1931 har hun mistet alt og forlader Kenya.
Forfatteren bringer nyt til Blixens livshistorie med hidtil 

hemmelige breve, der viser nye sider af denne 
verdensberømte historiefortæller.

Tirsdag den 14. april kl. 19:30 - Pris 100 kr. 

Jens Kæmpe
Kunstens regler

Torsdag den 5. marts kl. 19:30 - Pris 100 kr.Fredag den 10. januar kl. 19:30 

i Jyderup Hallen

Nytårskur med Copenhagen Phil 
- hele Sjællands symfoniorkester

Copenhagen Phil skyder igen 
det nye år i gang med en festlig
nytårskoncert i Jyderup, og i år
med brødrene Adam og James 

Price - og sopranen Louise Fribo.

Lars Trier
Kunstner og klassisk guitarist

Lars Trier er uddannet klassisk guitarist på 
Musikkonservatoriet i København, hvor han 

også har undervist. Sideløbende arbejder han 
som kunstmaler, illustrator og er bl.a. medlem 

af  ”De malende musikere”. Lars Trier giver 
eksempler på sin musik, billeder og fortæller 

om sin musiske opvækst i den kreative 
Trierfamilie. Aftenen bliver en blanding af 

musik, billeder og fortælling.

Jyderup Bibliotek
BØGER 2020

Billetter:
Voksne 200 kr.
Børn og unge 
u.18 år gratis

Dirigent/James Price
Konferencierer/Adam Price
Solist/Louise Fribo, sopran

Holbæk Bibliotek ind-
byder til en litterær 
aften med masser af 
inspiration til sæsonens 
læsning.

Hele ugen spilles forestillinger 
for alle børn og unge i 

kommunen. Er du til teater, 
da reservér dagene allerede 
nu. Festival programmet kan

læses på hjemmesiden 
Teatercentrum.dk, presse, m.v.  

Alle forestillinger er gratis.
Nærmere info  også via , 
infotavler, plakater m.v.

Tom Buk-Swienty
Løvinden

Teatercentrum.dk


