Billetter:
Jyderup Bibliotek - Holbæk Bibliotekerne
bibliotek.holbaek.dk/Arrangementer

Marianne
Poulsen
Tue Poulsen

Kulturgruppen følger myndighedernes retningslinjer i
forhold til corona. Der kan forekomme
ændringer i afholdelsen af arrangementerne.
Kulturgruppen sælger IKKE billetter ved indgangen.

Kunstnerne
Marianne og Tue Poulsen

Arrangører:
Kulturgruppen i Jyderup og Holbæk Bibliotekerne
Stine Pilgaard

Jesper
Wung-Sung

Antons
Sten

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

Dansk Rakkerpak Teater

Carsten Andersen
mail: carstenduevej11@gmail.com
Bente Skat Andersen
mail: bsaskat@gmail.com

Logo:
Naturkontakt

Insekt- og leddyrssafari
– kom og oplev ”det store i det små”

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
og Delhoved Skov v/Skarresø – se info v/arrangementet

Arrangementer
Forår 2022
Litteratur - Kultur
Samfund - Teater - Koncert

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal
Skarridsøgade 37 4450 Jyderup

Vi glæder os til at se jer!

Søndag den 30. januar kl. 14:30 - Pris 50 kr.
Antons sten

Tue Poulsen er keramiker og har gennem mange år arbejdet med
lerets mange og forskellige udtryk – fra de store, tunge skulpturer til de
lette og tynde porcelæns ting.

Teatret Rakkerpak/Næstved Egnsteater
En børneforestilling om ensomhed
og venskab. En dukkeforestilling fuld af
fantasi, omsorg og kærlighed baseret på
Lotta Geffenblads børnebog.
Aldersgruppe: 2-6-årige og deres forældre
Varighed: ca. 35 min.

”En anden gren” og ”Kvinde set fra ryggen”
Vilhelm Hammershøj – den store danske kunstner
malede kvinden, som vi alle beundrer, men de
færreste af os ved, hvem hun er. Forfatteren har
givet Ida Ilsted en stemme.
I bogen ”En anden gren” skriver forfatteren sin
familiehistorie – en storslået kærlighedshistorie,
som begynder med en udstilling i Tivoli i 1902.
Vi hører lidt fra begge litterære værker.

De arbejder og inspirerer hinanden i kunstnerhjemmet i Odsherred.

Tirsdag den 26. april kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Tirsdag den 15. marts kl. 19:30 - Pris 100 kr.
Jesper Wung-Sung

Marianne Poulsen er væver. Hun arbejder især med gobelinvævede
billedtæpper, hvor hun ofte henter inspiration fra historiske, religiøse
eller politiske emner.

Foto:
Maria Fanfara

Foto:
Klaus Holsting

Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond

Stine Pilgaard
Meter i sekundet

Foto:
Astrid Dalum

Forfatteren, der fik De gyldne
Laurbær i 2021 for netop bogen
”Meter i sekundet”, tager tråden
op fra ”Min mor siger” og ”Lejlighedsange” med den humoristiske roman
om en ung kvinde, der flytter til Vestjylland og skal finde vej i højskolelivet og den vestjyske samtaleform, og samtidig finde ind i rollen som
nybagt forælder og orakel i lokalavisens brevkasse.
Arrangementet er støttet af Statens Kunstfond

Lørdag den 21. maj kl. 10:00 - 13:00 - Pris 50 kr.

Torsdag 7. april kl. 19:30 - Pris 100 kr.
Marianne og Tue Poulsen
Kunstnerparret
viser og fortæller
om deres kunst
og om deres
inspiration.

Naturformidling v/ Lars Holm Hansen
Insekt- og leddyrssafari
– kom og oplev ”det store i det små”
Mødested: kl. 10:00 v/campingpladsen
Alt imens vi lytter til den mangfoldige fuglesang, så
ta' med på en spændende insekt- og leddyrssafari i
Delhoved Skov v/Skarresø, hvor der er et større liv
af insekter og andre leddyr, end man forestiller sig.
Aldersgruppe:3 1/2 – 12 årige
og deres forældre.
Der holdes frokostpause undervejs
- Begrænset antal pladser.

Foto:
Lars Holm Hansen
Naturkontakt

