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Litteratur - Kultur - Kunst 
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Skarridsøsalen - Den gamle Byrådssal

Skarridsøgade 37   4450 Jyderup

Hanne-Vibeke 

Holst

Nytårskoncert 

– Nytårsgalla

med

Kim Faber og 

Janni Pedersen

Karoline 

Stjernfelt

Charlotte 

Fabricius



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

Tirsdag den 18. april kl. 19:30 i Skarridsøsalen – 100 kr. 

Dirigent: Alfred Eschwé, 

Solister: Sofie Elkjær Jensen, sopran, Anders 

Kampman, tenor og vært Søren Dahl 
- kendt fra Café Hack

Hanne-Vibeke Holst

Kriger uden maske

NYTÅRSGALLA  

Copenhagen Phil

Tirsdag, 31. januar kl. 19:30 i Skarridsøsalen – 100 kr.

Kvinder i Tegneserier 
Foredrag med Karoline Stjernfelt 

og Charlotte Fabricius

Tegneseriemediet, der primært har beskæftiget 

sig med historier for drenge og mænd, er under 

forandring. Verden over udgives der flere og flere 

tegneserier til piger og kvinder. 

Karoline Stjernfelt er tegneserieskaber og har vundet

Claus Delueran prisen, Pingprisen og 

Kulturministeriets illustratorpris.

Charlotte Johanne Fabricius er ph.d. i kulturstudier 

og forsker i tegneserier og feministisk teori. 

Tirsdag den 7. marts kl. 19:30 i Skarridsøsalen – 100 kr. 

Musik: Klassiske højdepunkter 

fra bl.a. Strauss, Reznicek,  
Kálmán, Sullivan, Lehár og Lumbye

Vi byder året 2023 velkommen på festlig vis, og lader Lumbye springe 

champagnepropperne. Det helt store nytårsorkester akkompagnerer, når 

kunstnerne Sofie Elkjær Jensen og Anders Kampman synger en perle-

række af nytårsklassikere i den mest charmerende ende. 

Kim Faber og Janni Pedersen

Juncker-Serien – ”Skyggeriget”

Forfatterne har mange års erfaring som 

journalister, og har i arbejdet med serien 

trukket på Jannis store kendskab til 

politiarbejde, retssager og terrorbekæmpelse 
og Kims erfaring med at skrive fortællende

journalistik. De to fortæller om, hvordan de arbejder i spændingsfeltet 

mellem virkelighed og fiktion, om hvordan man bygger troværdige 

karakterer op, og om hvordan det er som par at arbejde så tæt 

sammen om noget, hver især lægger så meget hjerteblod i.

En dramatisk og engagerende skæbne-

fortælling om den unge billedhugger 

Sonja Ferlov Mancoba (1911-1984), 

som er en af de mest betydningsfulde 

danske modernister. 

Forfatteren har som den første fået adgang 

til hendes efterladte papirer bl.a. breve, 

fotografier og dagbøger, og med det som 

afsæt skrevet romanen om kunstnerens 

viljestærke ungdomsår, om hendes længsel 

efter frihed og hendes kompromisløse 

kamp for kærligheden - og for at skabe

universel kunst, der kan forene en 

menneskehed splittet af krig.

Hanne-Vibeke Holst, forfatter og 

journalist. Hun debuterede i 1980 og fik 

sit litterære gennembrud med ”Therese-

trilogien”. Efterfølgende er der 

udkommet  romanerne ”Knud, den 

store”, ”Som pesten” og ”Kriger uden 

maske”. Hun er tildelt flere priser, bl.a. 

De Gyldne Laurbær (2008) og 

Læsernes Bogpris (2009)
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