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Vi glæder os til at se jer!

Arrangementer 

Efterår 2022

Litteratur - Kultur  

Samfund - Teater - KoncertArrangementerne foregår i Skarridsøsalen

og i Jyderup Hallen – se under hvert arrangement.

Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

Anna Libak

Louise Schouw 
Teater

Spil dansk 

ugen 

– Vi synger

Nytårsgalla



Vi inviterer til årets nytårsgalla med det helt store orkesterbrus, når det 

nye år bydes velkommen på festlig vis, og lader Lumbye springe 

champagnepropperne. Side om side med det store nytårsorkester vil 

kunstnerne synge igennem en perlerække af elskede nytårsklassikere 
i den absolut mest charmerende og festlige ende.

Torsdag den 27. oktober kl. 19:30 - Pris 100 kr.

Lørdag den 14. januar kl. 16:00 i Jyderup Hallen 

Rusland annekterede den ukrainske halvø 

Krim i 2014. I dag er der storkrig med Ukraine, 

hvor Russisk kontrol er i en stor del af 

Østukraine – Donetsk og Lugansk. 

NYTÅRSGALLA

Copenhagen Phil

Anna Libak
Konflikten Ukraine og Rusland

Torsdag 3. november kl. 19:00 - Gratis

Spil dansk ugen - Vi synger….

Syng-dansk-aftenens sange vælges ud fra 

Højskolesangbogen.

Efterskolelærer Anne Fabiansen udvælger 

aftenens sange og giver os en historie og 

fortælling om de enkelte sange, ligesom hun 

leverer musik dertil. 

Der vil på aftenen også være supplerende 

sangstemmer til at synge for.

Søndag den 4. december kl. 11:00 i Jyderup Hallen

Pris 50 kr.

Musik: Klassiske højdepunkter 

fra bl.a. Strauss, Reznicek, 

Kálmán, Sullivan, 

Lehár og Lumbye.

I den offentlige debat kendes Anna Libak især 

for sin viden om Rusland, som hun har 

beskæftiget sig med siden, hun blev sprog-

officer i forsvaret i slutningen af 80'erne. Hun 

har dækket Rusland for tre aviser, og hendes 

udstationering som korrespondent for 

Berlingske Tidende 1999-2003 resulterede i 
bogen "Rusland på Røde Plader". 

Interessen for international politik i verden dyrker hun i Det 

Udenrigspolitiske Selskab, hvor hun er medlem af forretningsudvalget 

og bestyrelsen. Anna er uddannet cand. mag. i samfundsfag 
og russisk på Aarhus Universitet.

Julemandens Gave
Louise Schouw Teater

De to nisser, Pjanke og Pjok bor i en 

julehule ude i granskoven. De er bedste 

venner og de elsker at give julegaver til 

hinanden. Pludselig får Pjanke en tanke:’ 

Hvorfor er der egentlig aldrig nogen der 

giver julemanden en julegave til jul? Han 

giver gaver til alle børn i hele verden, men 
ingen tænker på at julemanden.

Medvirkende: Thomas Larsen og Lise 

Junggreen. Manuskript og instruktion: 

Nina Christrup. Musik: Chris Skytte 
Alder: 2-6 år 

Varighed: 40 min.

Dirigent / Alfred Eschwé

Solister: Sofie Elkjær Jensen, 

sopran, Anders Kampman, 
tenor og vært Søren Dahl

Billetter:

Bibliotek.holbaek.dk/Arrangementer

Priser: Voksne 200 kr. 

Børn/unge u/18 år gratis adgang
Medarrangører: CPH Phil og Bo Basbøll


