Billetter:
Jyderup Bibliotek - Holbæk Bibliotekerne
bibliotek.holbaek.dk eller direkte www.place2book.com
Kulturgruppen følger myndighedernes retningslinjer i
forhold til covid-19. Der kan forekomme
ændringer i afholdelsen af arrangementerne, ligesom
der er begrænsning i antal af deltagere.
Kulturgruppen sælger IKKE
billetter ved indgangen.

Sofie Jama

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
Carsten Andersen
mail: carstenduevej11@gmail.com

Marie
Brixtofte
Ole Kæmpe

Zapshow teater
og mimeteatret

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

Arrangementer
Efterår 2021

Arrangementerne foregår i Skarridsøsalen

Litteratur - Kultur
Samfund - Teater - Koncert

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Vi glæder os til at se jer!

Skarridsøgade 37 4450 Jyderup

Tirsdag den 7. september kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Mandag den 1. november kl. 19:30 - Gratis

Marie Brixtofte

Syng dansk
v/Ole Kæmpe

Marie Brixtofte vil med sine bøger og foredrag
bryde tabuet om alkoholisme. Hendes far - den
kendte og succesfulde borgmester i Farum
udviklede en alkoholisme som bl.a. ramte Marie.
Hun har derefter set det som sin opgave at være
åben om emnet og dermed bryde tabu.
Hendes bøger er bl.a.: ”Kun når det
regner” og ”Bolsjefilosofi og andre leveråd”.

Syng-dansk-aftenens sange vælges og
indledes af tidligere lærer på Efterskolen
Smededal. Sangene vælges alle fra den nye
udgave af Højskolesangbogen.
Musik ved Bo Basbøll.

Martin Breum
Grønland og rigsfællesskabet

Tirsdag den 23. november kl. 19:30
Pris 100 kr.
Jens Kæmpe -”Kunstens regler”

Rigsfællesskabet mellem Grønland og Danmark
er udfordret. 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, og der lægges op til debat.

En stærk og bevægende digtsamling, hvor
sproget er rytmisk og beskrivelserne malende.
Der er også noget Jørgen Leth`sk på spil.
Forfatteren har siden udgivet digtsamlingerne
”Pinseliljer” og "Det store selskab".
Jens Kæmpe er født i Mørkøv og senere
opvokset på Samsø.

Tirsdag den 28. september kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Foto:
Klaus Holsting

Torsdag 28. oktober kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Søndag den 19. december kl. 14:30 - Pris 50 kr.

Sofie Jama og Lene Wissing

Juleballaden - forestilling for børn

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”.

Julemanden har lovet at komme på
besøg, men har lidt juletravlt, så han har
sendt gøglernissen Zap og Mimenissen
Zip i forvejen.…. Bare julemanden og
Rudolf (ham med den røde tud) nu kan
finde vej? - Et Jule Show krydret
med gøgl og julens sange.

Arrangementet gennemføres som et interview
med journalist ved Politiken Lene Wissing

Teater for de 3-9 årige
Varighed ca. 45 min.

