Sofie Jama

Billetter:
Jyderup Bibliotek og Holbæk Bibliotekerne
bibliotek.holbaek.dk og Holbæk Teater
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 IKKE
billetter ved indgangen.

Jens Kæmpe

Sigurd Barrett

Martin Breum

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

Holbæk Teater
Marie
Brixtofte

Sigurd Barrett

Carsten Andersen
mail: cata@soroe.dk
Bente Skat Andersen
mail: bsaskat@gmail.com
Gert Mortensen
mail: goldenstenholm@mail.dk
Signe Lindholm Frederiksen
mail: Signefrederiksen122@gmail.com
Taimi Grønborg (reklamer, mail-info)
mail: info@fidelis.dk - tlf. 5946 3084

Arrangementerne foregår i Skarridsøsalen
med mindre andet er nævnt ved det enkelte program

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal
Skarridsøgade 37 4450 Jyderup

Arrangementer
Forår 2021
Litteratur - Kultur
Samfund - Teater - Koncert
Vi glæder os til at se jer!

Torsdag 11. februar kl. 19:30 Pris 100 kr.

Tirsdag 23. marts kl. 19:30 Pris 100 kr.
Jens Kæmpe
”Kunstens regler” – en digtsamling

Sofie Jama
Sofie Jama er født i Somalia i 1982 og levede de
første 14 år af sit liv her. Da borgerkrigen brød ud
i 1990 forsvandt faderen. Resten af familien
flygtede til Danmark, hvor Sofie Jama uddannede
sig i Kulturformidling og arabisk sprog. Hun har
bl.a. skrevet ”Et andet menneske et andet liv”.

En stærk og bevægende digtsamling, hvor
sproget er rytmisk og beskrivelserne malende.
Der er også noget Jørgen Leth`sk på spil.
Forfatteren er kommet med en ny digtsamling
”Pinseliljer” i mellemtiden.
Jens Kæmpe er født i Mørkøv og
senere opvokset på Samsø.

Arrangementet gennemføres som et interview
med journalist ved Politiken Lene Wissing.

Mandag 1. marts kl. 19:30 Pris 100 kr.
Marie Brixtofte
Marie Brixtofte vil med sine bøger og foredrag bryde
tabuet om alkoholisme. Hendes far var den kendte
og succesfulde borgmester i Farum. Han udviklede
efterhånden en omfattende alkoholisme som ramte
bl.a. Marie. Hun har derefter set det som sin opgave
at være åben om faderens alkoholisme og dermed
bryde tabu. Hun har bl.a. skrevet bøgerne ”Kun når
det regner” og ”Bolsjefilosofi og andre leveråd”.

Tirsdag 2.marts kl. 19:30
”Generalforsamlingen”
Publikum er indkaldt til Generalforsamling i borgerforeningen.
Billetter:
Holbæk Teater:
https://het.dk/program/
generalforsamlingen/
Priser:
Voksen 195 kr.
Ung under 25 år, 65 kr.
Senior (60+) 145 kr.

Tilflytteren Lukas stiller kritiske spørgsmål
til regnskab og beretning. Herved kommer
der diskussioner, om man ønsker
udvikling og fremdrift. Hvem bestemmer
det? Ja, det gør publikum. Og der skal
stemmes om formandsposten bl.a.
Ny dansk dramatik inspireret af fortællinger
fra det virkelige foreningsliv i Danmark

Torsdag 8. april kl. 19:30 Pris 100 kr.
Martin Breum
Grønland og rigsfællesskabet
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. Den danske regering
forsøger at holde sammen på det hele og gøre
kongeriget til en arktisk stormagt. Aktuelle billeder
vises undervejs, og der lægges op til debat.

Pris 200 kr.

Foto:
Klaus Holsting

Tirsdag den 11. maj kl. 19:00 - Jyderuphallen
Klassisk fra start m/Copenhagen Phil
Klassisk fra start er en familiekoncert – hvor
alle kan være med. Sammen med Sigurd Barrett
rejser symfoniorkestret ind i den klassiske
musiks store og fantastiske verden. Gennem
fortællinger, sange om de forskellige
instrumenter og nogle af de store mestres
værker vil Sigurd og Copenhagen Phil på festlig
vis give en helt særlig oplevelse af klassisk
musik – på tætteste hold.
Gratis for børn og unge under 18 år.

