Foredrag: Orden i kaos
Tirsdag18. februar
kl. 19.30
Frank Thiesgaard, der
bor i Engesvang og er
brand- og ambulanceredder, fortæller om sin
indsats med redningsarbejde i andre dele af
verden. Han har været
på udveksling med nicaraguanske brandfolk.
Siden har han været medstifter af foreningen
Redder af Verden. Ud over at deltage i projekter
i Nicaragua har han beskæftiget sig med et jordskælv i Indonesien og kampen mod ebola i
Sierra Leone.
Entre: 60 kr. inkl. kaffe og kage. Billetter ved døren.

Foredrag: ”Midt- og Vestjylland besat
og befriet”
Tirsdag 21. april kl. 19.00
Det er 75 år siden Danmark blev befriet, og det
fejrer vi med et foredrag af Kurt Stigaard og
Martin Holm, begge fra Silkeborg Bunkermuseum.
Foredraget handler om Midt- og Vestjylland samt
om hændelser fra lokalområderne Ikast, Brande,
Engesvang, Pårup og Silkeborg. Aftenens emner
bliver besættelsen 9. april og hvilken indflydelse
det havde lokalt, samt den spirende modstand og
episoder i lokalområdet. Dernæst skal vi høre om
befrielsen på landsplan og i lokalområdet, samt om
udmarchen af de tyske styrker efter befrielsen.
Der kan købes kaffe og kage, samt øl, vand mv. i
pausen.
Entre: 50 kr. Billetter på www.engesvangkultur.dk
og i Dagli’Brugsen.

Fællesspisning – Musikforeningen
Torsdag 27. februar kl.17.30
Menu med musik i, komponeret af Engesvang
Musikforening.
Pris 60/30 kr. Køb billetter ved foregående fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.
Fællesspisning – Jesper Lund
Onsdag 18. marts kl. 17.30
Jesper har før lavet maden til fællesspisning. Vi
mindes hans supergode Færø-menu. Så glæd jer til
igen at nyde Jespers lækre retter.
Pris 60/30 kr. Køb billetter ved foregående fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.
Romaften
Fredag 27. marts kl. 19.30.
Vi følger op på sidste års succes med gin-smagning. Så i år laver vi rom-smagning. “Vinskuret” i
Ejstrupholm fortæller og serverer rom. Igen i år
med en let tapas-anretning.
Entre: 200 kr. Billetter på www.engesvangkultur.dk
og i Dagli’Brugsen
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Bestyrelsen i Kulturens Venner
Formand:
Helga Knorr, 2982 7997, helga.marie.knorr@gmail.com
Næstformand:
Lone Thestrup, 2217 6854, thestrup.lone@gmail.com
Kasserer:
Carl Ole Krøjgaard, 2298 1282, cokrojgaard@gmail.com
Maiken Stenersen, 3160 9014, maikenstenersen@jubii.dk
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Niels-Jørn Kristensen, 3165 6517, njk2720@gmail.com
Søs Wang Holm, 2244 6791, smwh69@gmail.com

Kulturens Venners kontonummer:
0871-6270397105

Koncert med krig og fred
Lørdag 16. maj kl. 19
I anledning af 75 års dagen for Danmarks befrielse
fremfører lokale bands sange om krig og fred.
Koncerten arrangeres i samarbejde med
Engesvang Musikforening.
Entre: 50 kr. Billetter på www.engesvangkultur.dk
og i Dagli’Brugsen.

Kulturhus Den Gamle Biograf
udlejes til både foreninger og private.
Besøg www.dengamlebiograf.com
Bestil huset ved at sende en mail til:
jensdr@paradis.dk

Kulturhuset

Lej en flagsmykket by
Engesvang Erhvervsforening tilbyder flagallé gennem
Gl. Kongevej til fødselsdage og andre festlige lejligheder

Pris 400 kr.
Bestilles hos Grethe Kidmose
senest 10 dage før

8686 4272 / 2961 3208
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Fællesspisning – Cykeltur
Onsdag 29. april kl. 17.30
Vi cykler ud fra kulturhuset kl. 17.30. Der er tre
cykelruter at vælge imellem, så alle kan være med.
Cykelturen tager cirka en halv time. Vi mødes
alle igen ved shelteren i Fastrup Dal med Michael Lindved, som står klar med aftensmad. Vi er
hjemme igen cirka kl. 20.30.
Entre: 60/30 kr. Billetter ved foregående fællesspisning eller i Dagli’Brugsen Engesvang.

Til mange arrangementer kan du
købe billet på
www.Engesvangkultur.dk
Der er et gebyr på et par kroner
alt efter hvilket betalingskort, du
bruger.
Når du har bestilt og betalt, får du
en mail tilbage, hvorfra du skal printe billetten ud.

Ågade 2, Engesvang

JazzCafe med Hot & Sweet Jazz Band
Torsdag 5. september kl. 19.30
Denne koncert er startskuddet på den 6. sæson
for JazzCafe Engesvang med husorkesteret Hot &
Sweet Jazz Band. Der spilles god gammel
traditionel jazz tilsat en masse swingnumre, og
måske også nogle gamle danske evergreens.
Orkestrets besætning er Jørn Pagh (klarinet og
sang), Jens Ove Retz Johansen (tenorsax og
sang), Leif Hansen (piano), Harry Nielsen (guitar
og banjo), Ove Rasmussen (bas), Ib Dejgaard
(trommer) og Torben Sørensen (trompet).
Og husk, der er - som altid i JazzCafe Engesvang –
gratis adgang for alle.

Fællesspisning - Kulturhusets bestyrelse
Mandag 16. september kl. 17.30
Kulturhusets bestyrelse sætter stor pris på
Kulturens Venners arrangementer. Bestyrelsen har
derfor besluttet at lave aftenens middag og dermed
takke Kulturens Venner for deres arbejde. Kulturhusets bestyrelse består af: Poul Møller, Rosa
Larsen, Karin Brønd, Rasmus Røjgård, Laurids
Risum og Niels Lassen.
Pris: 60/30 kr. Køb billetter i Dagli´Brugsen.

Kulturnat: Åboesvej i spil
Fredag 27. september kl. 19
Spændende tur langs Åboesvej med opgaver og
oplevelser i tilknytning til de bygninger, vi går forbi.
Vi slutter i kirken, hvor der er kaffe, kage og
gospelkoncert. Koncerten er under ledelse af
Lydiah Wairimu. Turen starter ved Åboesvej 1 kl.
19. Vi forventer at arrangementet slutter ved 22tiden. Arrangementet er i samarbejde med
menighedsrådet og Lokalhistoriske arkiv.
Entre: 50 kr. for voksne og 25 for børn. Billetter i
Dagli’Brugsen eller på www.engesvangkultur.dk.

Seniororkestrets jubilæumskoncert
Onsdag 2. oktober kl. 19.00
”ESO – Engesvang Seniororkester” blev startet
i september 2009 og består af 14 musikere.
Orkestrets første 10 år fejres med en fødselsdagskoncert i kulturhuset Den gamle Biograf.
Orkestret består mest af blæsere, men der er også
harmonika, guitar, bas, klaver og en sangsolist
med. Orkesteret har et bredt repertoire af gode
gamle melodier, som alle kender. Når orkesteret
giver koncert, indgår der næsten altid fællessang.
Der er gratis adgang for alle til koncerten, og i
anledning af fødselsdagen giver orkesteret en kop
kaffe og et stykke kage i pausen.

Fællesspisning – EMK, Engesvang Madklub
Tirsdag 8. oktober kl. 17.30
Ti mænd gik sultne i seng. /Næste dag tog de
gryderne frem, /for en ret at kreere, /som de i
oktober vil servere.
- Glæd jer til en spændende oplevelse, de er
kreative – kan rime og lave mad.
Pris 60/30 kr. Køb billetter ved foregående fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.
Spil dansk
Torsdag 24. oktober kl. 19
En syng sammen aften med EKKO-koret som omdrejningspunkt. Vi fejrer den danske sang og musik,
hvor lokale har valgt sangene. Arrangementet er
lavet i fællesskab mellem Engesvang Musikforening
og Kulturens Venner.
Kaffe og kage kan købes.
Gratis entré.
JazzCafe med Creole Catz
Torsdag 7. november kl. 19.30
Vi gentager succesen. Creole Catz spiller musik
i stilen fra Louis Prima og Louis Jordans tid, men
også solid traditionel glad jazz med inspiration fra
New Orleans er på repertoiret. Creole Catz består
af Stig Fisker (trompet, guitar, banjo og vokal), Kim
Jensen (klarinet og sax), Nicolai Øgendahl Brandt
(piano), Ivan Laugesen (kontrabas) og Mads Holck
Mogensen (trommer).
Og husk, der er - som altid i JazzCafe Engesvang –
gratis adgang for alle.

Gourmet og Firemen
Fredag 31. januar kl. 18
To lokale madnørder tager udfordringen op og
kreerer en gourmetmiddag ud over det sædvanlige.
Efter middagen er der lokal musik med ”Firemen”.
Der vil være mulighed for at danse julesulet af.
Baren er åben, også med drinks.
Entre 250 kr. Billetter på www.engesvangkultur.dk
eller i Dagli’Brugsen.

Koncertforedrag: Østerdahl / Witter
– Elsker Kærligheden
Fredag 15. november kl. 19.30
Østerdahl / Witter har samlet en buket af vor tids
største kærlighedssange og leverer dem i helt nye
fortolkninger, der viser kærlighedens mange
ansigter. Gennem ord, livemusik og billeder giver
de to sangere et varmt og vedkommende billede
af kærligheden på godt og ondt. Med ord og toner
fra navne som Gasolin, Lilholt, Savage Rose, TV-2
og mange andre arbejder de sig ind til en forklaring
på, hvad vi skal med kærlighedssangene – og med
selve kærligheden.
Entre: 200 kr. inklusive en let natmadsanretning. Billetter på www.engesvangkultur.dk
og i Dagli’Brugsen.

Klassisk koncert med Ensemble MidtVest
Torsdag 6. februar kl. 19.30
Vi får igen besøg af et af Danmarks bedste kammerorkestre, nemlig Ensemble MidtVest. De vil
spille ”Whirl’s World”, komponeret af Per Nørgård
for blæserkvintet og Brahms klaverkoncert nr. 2 i A
dur. Orkestermedlemmerne vil fortælle om musikken og komponisterne. Glæd jer til en fantastisk
aften.
Entré: 150 kr. Billetter: www.emv.dk eller ved
indgangen.

Fællesspisning - Sammenskudsgilde
Onsdag 27. november kl. 17.30
Denne aftens tema er julemenu. Er du en af dem,
der elsker at lave mad, så kom med en ret til et
sammenskudsgilde. Kontakt Helga Knorr
(2982 7997) og fortæl hvilken ret du vil lave,
Kulturens Venner styrer nemlig lidt, så vi ikke kun
skal spise marinerede sild.
Gratis adgang for 1, hvis man har en ret med til 2.
Ellers 60/30 kr. Køb billetter ved foregående
fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.

Fællesspisning - Idræt om dagen
Mandag 20. januar kl.17.30
Gør som os, kom til idræt om dagen og ha’ det
sjovt. Spis bare løs til aftenens fællesspisning og
hvis du har lyst, så kom med til “Idræt om dagen”.
Det foregår hver fredag i Engesvang Hallen.
Pris 60/30 kr. Køb billetter ved foregående fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.

Bamsebingo
Tirsdag 18. februar kl. 15 – 17
Bamsebingo med masser af gevinster. Alle kan
være med, da vi spiller med både numre og billeder.
Entré: 30 kr. Sodavand og pandekager er med i
prisen.
Tilmelding til Sus på skolen eller Bodil 3022 1689
eller Helga 2982 7997.

