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Kulturhuset
 

Ågade 2, 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.

Få flere oplysninger på 
www.Engesvangkultur.dk

Bestyrelsen i Kulturens Venner
Formand: 
Helga Knorr, 2982 7997, helga.marie.knorr@gmail.com 
Næstformand:  
Lone Thestrup, 2217 6854, thestrup.lone@gmail.com
Kasserer:  
Martin Eriksen, 2166 0152, Fam-krat@post.tele.dk
Maiken Stenersen, 3160 9014, maikenstenersen@jubii.dk
Bodil Jørgensen, 3022 1689, bodilvibekej@gmail.com
Anders Falk Andreasen, 4011 9722, afa@biomar.dk
Susanne Lassen, 6126 1584, susannelassen@mac.com
Søs Wang Holm, 2244 6791, smwh69@gmail.com

Alle arrangementer er også på  
www.engesvangidag.dk

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

Kulturens Venners kontonummer:
0871-6270397105

Pris 400 kr.
Bestilles hos Grethe Kidmose 

tidligst 10 dage før

2961 3208

Lej en flagsmykket by
Engesvang Erhvervsforening tilbyder flagallé gennem  

Gl. Kongevej til fødselsdage og andre festlige lejligheder

Tilmeld dig nyhedsbrev
og få flere informationer om de arrangementer,  
du interesserer dig for.
Tilmeld dig på www.engesvangkultur.dk

http://www.engesvangkultur.dk/billetbestilling/
mailto://helga.marie.knorr@gmail.com
http://www.engesvangkultur.dk/tilmeld-dig-nyhedsbrev/


Mød forfatteren Peder Frederik Jensen
Onsdag 6. oktober kl. 19

Peder Frederik Jensen har en lidt 
speciel uddannelse som bådebyg-
ger, men i 2007 sprang han ud som 
forfatter. I romaner og noveller 
beskriver han ofte det moderne 
samfund, hvor mennesker søger 
efter naturlige relationer. Ofte er det 
med beskrivelser af mennesker med 
håndværksmæssig baggrund.
Arrangementet er i samarbejde med 
Ikast-Brande bibliotek.
Der serveres kaffe/the og kage, som 
kan købes for 25 kr. 
Entré 50 kr. Billetter på Ikast-brande bibliotek.dk

Fællesspisning med kulturhuset
Onsdag 27. oktober kl. 18

Bestyrelsen for kulturhuset Den Gamle Biograf sørger ikke 
alene for en god ramme om arrangemneter og fester i Enges-
vang. Denne aften laver de også maden til fællesspisningen.
Entré: 60 kr. for voksne 30 kr. for børn. Køb billet i Brugsen 
eller på Engesvangkultur.dk

JazzCafe med “Ked’li”
Torsdag 4. november kl. 19.30

Ked’li består af 5 erfarne musikere, som har deres musikalske 
rødder i rock, pop og jazz. I Ked’li har de 5 muntre herrer fun-
det sammen om et kendt og anerkendt swing/jazz-repertoire
krydret med musikalske perler fra den danske sangskat.
 Ked’li lever bestemt ikke op til deres navn. Kedelige er de 
aldrig! Ked’li består af: Poul Bock (klarinet og saxofon),  
Bjarne Møller (trækbasun og bas), Orla Madsen (guitar),  
Ole Hermansen (klaver), Kjeld Johnsen (trommer).

Koncert: “Krig og fred”
Lørdag 6. november kl. 19

I anledningen af 75 året for Danmarks befrielse sidste år var 
denne koncert planlagt. Noget kom på tværs, men nu kan den 
gennemføres. Koncerten er i forlængelse af alsang og oplæg til 
forestillingen “Krigens Øjeblikke”, der opføres til maj.
En række af egnens musikgrupper spiller numre, der har  
relation til krig og fred.
Arrangeret i samarbejde med Engesvang Musikforening.
Pris: 50 kr. Billet på Engesvangkultur.dk eller ved indgangen.

Julefrokost
onsdag 17. november kl. 18

De faste hjælpere i Kulturens Venner finder kolde og lune ret-
ter frem til en hyggelig julefrokost i kulturhuset. Der kommer 
ekstra lækre retter på bordet, så der er let forhøjet billetpris for 
voksne.
Entré: 70 kr. for voksne Børn 30 kr. Billet i Brugsen eller på 
Engesvangkultur.dk

Vinsmagning
Torsdag 9. december kl. 19.30

Vinimportøren i Funder kommer og præsenterer nogle af de 
vine, han vil anbefale, at man køber til julens fester. Desuden 
vil der blive skænket mouserende vine og hvidvine, der vil 
egne sig til forretten nytårsaften. Undervejs serveres brød og 
ost. Efterfølgende mulighed for at bestille til senere levering.
Entré: 150 kr. Køb billet i Brugsen eller på Engesvangkultur.dk
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