
Billetter: 

Jyderup Bibliotek og Holbæk Bibliotekerne 

bibliotek.holbaek.dk

Arrangører: 

Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne

Kulturgruppens medlemmer:

Ebbe Nordal (formand) og Grethe Nordal

mail: ebbenordal@gmail.com  tlf. 5926 8840   mail: grethenordal@mail.dk

Bo Basbøll og Bente Lund Larsen 

mailmail: bo@basboll.dk - mail: bentell@godmail.dk

Carsten Andersen 

mail: cata@soroe.dk

Bente Skat Andersen

mail: bsaskat@gmail.com

Gert Mortensen

mail: goldenstenholm@gmail.dk

Signe Lindholm Mortensen

Mail: sigf@holb.dk

Taimi Grønborg (reklamer, mail-info)

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

Vi glæder os til at se jer!

Arrangementer 

Efterår 2020

Litteratur - Kultur 

Samfund - Teater

Arrangementerne foregår i Skarridsøsalen

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

Martin Breum Dy Plambech Poul-Henrik Jensen

Asguer ZapShow
& MIME Teatret

Juleballaden

Kulturgruppen følger selvfølgelig myndighedernes 

retningslinjer i forhold til corona. Der kan forekomme 

ændringer i afholdelsen af arrangementerne, ligesom 

der er begrænsning i antal af deltagere. 

Kulturgruppen sælger derfor ikke

billetter ved indgangen. 

Foto: Klaus Holsting

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


Mandag den 26. oktober kl. 19:30
Gratis

”Til min søster” er en kraftfuld roman om 

fødsler, vold og drifter, seksualitet, brutalitet, 

moderskab og galskab. Den handler om retten

til at fortælle sin historie, og få sin stemme hørt 

og om søstersolidaritet på tværs af tider.

Bogen fik Politikens litteraturpris i 2020. 

Tirsdag den 17. november kl. 19:30
Pris 100 kr.

Rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark 

er udfordret i disse år. Et stort flertal i Grønland 

ønsker at gøre Grønland til en selvstændig stat, 

og USA kræver fornyet indflydelse: Mange 

husker stadig, hvordan USA's præsident Trump. 

i 2019 foreslog, at USA skulle købe Grønland. 

Syng dansk
v/Poul-Henrik Jensen

Syng-dansk-aftenen indledes ved 

Højskoleforstander Poul-Henrik Jensen fra 

Jyderup Højskole, der giver os fortælling og 

en historisk baggrund om de enkelte sange. 

Musik ved Bo Basbøll.

Julemanden har lovet at komme

på besøg, men har lidt juletravlt,

så han har sendt gøglernissen 

Zap og Mimenissen Zip i forvejen, 

og er der noget de kan, er det at 

få tiden til at gå…. Bare 

julemanden og Rudolf (ham med 

den røde tud) nu kan finde vej?

Et Jule Show krydret med gøgl 

og julens sange.

Dy Plambech
Til min søster

Tirsdag den 29. september kl. 19:30 
Pris 100 kr.

Den danske regering forsøger at holde sammen på det hele og gøre 

kongeriget til en arktisk stormagt. Martin Breum guider os rundt i den 

arktiske storpolitik, ligesom han fortæller om den danske nationale 

identitet/folkesjælen, som er påvirket af det urnordiske. Vi får en større 

forståelse af sammenhængen mellem Grønland og Danmark, og en 

indsigt i den dansk-grønlandske proces, der truer med at blive mere 

problematisk. Et stort antal aktuelle billeder vises undervejs

i foredraget, og Martin lægger op til debat. 

Dy Plambeck har modtaget flere priser for sit forfatterskab bl.a. 

Klaus Rifbjergs debutantpris, Statens Kunstfonds treårige 

arbejdsstipendium, Jytte Borberg-prisen og 

Jeanne & Henri Nathansens Mindelegat.

Zapshowteater

og Mimeteatret

Søndag den 13. december kl. 14:30            
Juleballaden – en familieforestilling 

Teater for de 3-9 årige/ca. 45 min.

Pris 50 kr.

Martin Breum 
Grønland og rigsfællesskabet


