
2023 - forår

Kulturhuset
 

Ågade 2, Engesvang

Velkommen til en ny forrygende sæson i 
Kulturhuset “Den gamle Biograf”.
Vi har lagt os i selen og sammensat et 
alsidigt og spændende program.
Du kan købe billet på  
www.Engesvangkultur.dk eller ved de 
foregående arrangementer.

Få flere oplysninger på 
www.Engesvangkultur.dk

Gourmet og dans
Lørdag 15. april kl. 19.00
Kridt danseskoene og smør ganen. Kulturens  
Venner liner op til et brag af en fest.
Aftenen starter med en lækker tre retters gourmet- 
middag. Bagefter spiller bandet WANTED op til 
dans.
Der kan købes udsøgte vine og lækre drinks i 
baren, som har åbent hele aftenen.
Middag og livemusik: 250 kr.
Se mere om “Wanted” på Facebook under  
“Wanted - Pop Rock Hits”
Billetter købes på engesvangkultur.dk
 

 

Naturvidenskabeligt foredrag om myrer
Tirsdag 25. april kl. 18.30 - 21
Vi livestreamer foredraget fra Aarhus Universitet 
og skaber nogle hyggelige rammer i biografen.
Myrerne er på flere måder mere succesfulde end 
mennesket. De organiserer sig i store samfund 
og de opfandt landbruget længe før vi gjorde. 
Fortæller er seniorforsker Joachim Offenberg. Læs 
mere på ofn.au.dk.
Vi serverer suppe til 30 kr. inden foredraget, og 
kaffe, øl, vand kan købes i baren. Gratis adgang.
 
Cykeltur og fællesspisning
Tirsdag 2. maj kl. 17.30
Vi mødes ved kulturhuset kl. 17.30 og cykler ud 
til fællesspisning under åben himmel. Der kan 
vælges mellem cykelruter på 2 km, 7 km eller 
12 km, inden vi når frem til Michael Lindveds 
bålmad.
Pris: 70 kr. Billetter købes på engesvangkultur.dk
 
Jazzcafe med Creole Catz
Torsdag 11. maj 2023 kl. 19.30
Creole Catz spiller musik i stilen fra Louis Prima 
og Louis Jordans tid. Men også solid traditionel 
jazz er på repertoiret.  
Baren er åben. Gratis adgang.
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Nytårsbanko
Søndag 22. januar kl. 14.00
Kom og vind lækre gevinster fra de lokale erhvervs-
drivende i og omkring Engesvang. 
20 kr. pr. bankoplade. Der gives én gratis bankoplade 
ved fremvisning/køb af Kulturens Venner medlem-
skab.
Dørene åbner kl. 12.30. Der kan købes kolde drikke 
samt kaffe og kage.  
Gratis adgang / 20 kr. per bankoplade
  

Bamsebingo
Mandag 23. januar kl. 15 - 17
Bamsebingo med masser af gevinster. Alle kan være 
med, da vi spiller med både numre og billeder på 
pladerne. Juice og pandekager er med i prisen.
Tilmelding til Helga 2982 7997 eller Bodil 3022 
1689. Entré: 30, der betales ved indgangen.
  
Parasportatleten Kristian Bak Eriksen fra  
Engesvang fortæller
Torsdag 9. februar kl. 19.00
Kristian fortæller om sine 
første år i Engesvang, og om 
sin tilgang til sport og livet på 
toppen som parasportsatlet. 
Kristian har deltaget i både 
EM, VM og i De para- 
olympiske Lege i kørestols-
rugby.
Baren er åben. 
Entré: 50 kr. der betales ved indgangen.
 
 Fællesspisning
Torsdag 23. februar kl. 18.00
Vi vil igen prøve at få gaderne i Engesvang til at stå 
for fællesspisningerne, og de første, der har sagt ja, 
er Ellevej. Her har Helle og Erik Lunding Møller 
samlet et hold, der vil stå for aftenens fællesspisning.
Pris: 70 kr. / 35 kr.
Billetter købes på engesvangkultur.dk

Naturvidenskabeligt foredrag om Grønlands 
indlandsis
Tirsdag 28. februar kl. 18.30 – 21
Vi livestreamer foredraget fra Aarhus Universitet og 
skaber nogle hyggelige rammer i biografen.
Hør om hvad boringer ned i Grønlands indlandsis 
fortæller os om klimaet, skovafbrænding, vulkan-
udbrud m.m. i historisk og forhistorisk tid. Fortæller 
er Dorthe Dahl-Jensen, professor i geologi.
Læs mere på: ofn.au.dk
Vi serverer suppe til 30 kr. inden foredraget, og 
kaffe, øl, vand kan købes i baren. Gratis adgang.
 

 Jazzcafé med EKKO
Torsdag 2. marts 2023 kl. 19.30
EKKO-koret er et lokalt kor med base i Engesvang. 
Ved denne JazzCafe-koncert stiller koret op med den 
mere jazzede og swingprægede del af deres reper-
toire. EKKO optræder vekslende med JazzCafeens  
husorkester Hot & Sweet Jazz Band. 
Baren er åben. Gratis adgang.

 
Foredrag om historie og modetøj
Onsdag 8. marts kl. 19.00
Museumsdirektør og cand.mag. i etnologi Kristine 
Holm-Jensen tager os med på en historisk rejse med 
fokus på kvinders beklædning igennem de sidste 100 
år. Hun dykker ned i forskellige looks, som vil blive 
vist af vores lokale mannequiner.
Der bliver serveret engelsk tebord, og det er  
inkluderet i billetprisen. Entré: 75 kr.
Billetter købes på engesvangkultur.dk

 
 Fællesspisning
Onsdag 22. marts kl. 18.00
”Ældre mænds madklub”, som plejer at mødes en 
gang om ugen, og udfolde deres kulinariske evner, 
har lovet at lave mad til fællesspisningen denne dag.
Pris: 70 kr./ 35 kr.  
Billetter købes på engesvangkultur.dk
 
 Naturvidenskabeligt foredrag om  
stjernernes vilde liv
Tirsdag 28. marts kl. 18.30 – 21
Vi livestreamer foredraget fra Aarhus Universitet og 
skaber nogle hyggelige rammer i biografen.
Efter stjerner fødes i interstellare gasskyer og  
begynder at lyse, gennemgår de forskellige ud-
viklingsstadier før de ender deres dage kaotisk som 
ustabile stjerner eller supernovaer. Fortæller er 
blandt andre professor Hans Kjeldsen.
Læs mere på: ofn.au.dk
Vi serverer suppe til 30 kr. inden foredraget, og 
kaffe, øl, vand kan købes i baren. Gratis adgang.
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