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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, 2444 6791, smwh69@gmail.com

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

Skræddertip og tøjbytte
Mandag 21. november kl.19.00

Denne aften kan du møde Melika, din lokale 
skrædder fra Funder Kirkeby. 
Hun vil give gode tips til, 
hvordan du kan ændre en 
gammel klud til nyt, smart 
vintagetøj. Melika fortæller 
om sit eget nye vintage 
eventyr, som startede under 
corona-krisen og nu er blevet 
til en forretning, hvor hendes 
professionelle skrædderfag 
går hånd i hånd med tidens 
ånd om miljørigtigt og klimavenligt secondhand- 
og vintagetøj. Tag selv et par stykker tøj med 
til en workshop, hvor der bliver mulighed for 
tøjbytte og for at få Melikas råd til forandringer.
Der bliver serveret suppe under workshoppen.
Pris: 25 kr. Billetter i Dagli’Brugsen eller på 
www.engesvangkultur.dk

Fællesspisning med julefrokost
Torsdag 1. december kl. 18.00

Kulturens Venners bestyrelse inviterer til jule-
frokost.
Pris: 70 kr (børn:30) Billetter i Dagli’Brugsen  
eller på www.engesvangkultur.dk

 



JazzCafe med Hot & Sweet Jazz Band
Torsdag 1. september kl 19.30

Jazzcafeens husorkester starter sæsonen med en 
gang efterårsjazz. Det bliver god gammel traditionel 
jazz tilsat en masse swingnumre.  - Gratis adgang! 

Fællesspisning
Torsdag 8. september kl. 18

Brian Svendsen laver maden bistået af Poul Erik 
Hansegaards cykelhold.
Pris: 60 kr (børn:30) Billetter i Dagli’Brugsen eller 
på www.engesvangkultur.dk

Forfattermøde med Merete Pryds Helle
Onsdag 14. september kl. 19.00

Merete Pryds Helle har skrevet en lang række an-
melderroste romaner, noveller og børnebøger. Hun 
har bl.a. vundet De Gyldne Laurbær og Politikens 
Litteraturpris.
Lige nu er Merete P H også aktuel her i Engesvang, 
da hun har udviklet det litterære materiale til  
verdensmålsgavlen på padelhallen, som afsløres 
søndag 9. oktober.
Gratis adgang, men bestil billet på www.ikast-
brandebibliotek.dk

Hvidstengruppen
Tirsdag 20. september kl. 19.30

I anledning af 75-året for Danmarks befrielse holder 
vi en Corona-forsinket fejring. Hans Nejsum kom-
mer til Engesvang og fortæller om Hvidstengruppen, 
kroen og familien Fiil. 
Pris 50 kr. Billetter i Dagli’Brugsen eller på www.
engesvangkultur.dk

Fællesspisning
Tirsdag 4. oktober kl. 18.00

Pensionerede lærere fra Engesvang Skole laver mad 
og serverer.
Pris: 60 kr (børn:30). Billetter i Dagli’Brugsen eller 
på www.engesvangkultur.dk

Country-aften
Torsdag 13. oktober kl. 19.00

Er du vild med country musik? Så har vi et ar-
rangement netop for dig. Ole Lindskov, Danmarks 
grand old man indenfor country musik, kommer og 
spiller god musik og krydrer sit show med sjove og 
spænende historier og anekdoter
Pris: 75 kr. (medlemmer: 50 kr.)
Billetter ved indgangen.

SOM BRØDRE VI DELE - Opmærksomhed, 
handicap, humor, kærlighed og det hele
Torsdag 27.oktober kl. 19.30

Kennie har tourette og flere andre diagnoser. Mike 
er hans bror og Maria deres gode veninde. Sammen 
sætter de nogle afslappede rammer for en snak om 
hvordan det er, når man er i en søskenderelation, 
hvor den ene bror kræver noget mere opmærksom-
hed end den anden.
Pris: 150 kr. Billetter i Dagli’Brugsen eller på www.
engesvangkultur.dk

JazzCafe med Niels Barfods Kvartet
Torsdag 3. november kl. 19.30

I front for denne kvartet har vi en af det århusianske 
jazzmiljøs mest fremtrædende musikere. Han har 
spillet med de største internationale og danske jazz-
legender. Med i kvartetten er også Paul Engberg, der 
var hovedmanden bag det berømte East Coast Jazz 
Band. - Gratis adgang!

Trylleshow for børn
Søndag 2. oktober kl. 14.00

Kulturens Venner inviterer alle børn til en fantastisk 
underholdende eftermiddag med 
tryllekunstner og klovn Kenneth 
Baun.
Der vil i pausen være mulighed 
for at købe de mest fantastiske 
”tryllekager” samt sodavand, og 
for de voksne kaffe.
Pris: Gratis for børn. Voksne: 50 
kr. Billetter ved døren.

Fællesspisning
Mandag 7. november kl. 18.00

Carsten Niebuhr tryller i køkkenet og “Idræt om 
dagen” klarer alt det praktiske.
Pris: 60 kr (børn:30) Billetter i Dagli’Brugsen eller 
på www.engesvangkultur.dk


