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DIE HERREN
Publikum elsker ikke bare U2,
de elsker Die Herren

Lene Siel
synger
julen ind

Comedyklubben
Lasse RIMMER , Brian MØRK,
Jakob SVENDSEN, Mikkel KLINT

THORIUS, Anne BAKLAND ,
Valdemar PUSTELNIK

1 REDRAG · ANNE GLAD · FARSHAD KHOLGHI · ANNETTE BJERGFELDT · DANNI TRAVN
FO

SE GALLERI
HER!

BRØNDBY KUNSTFORENING
GRATIS kunstudstillinger i Kulturhuset Kilden
AUGUST
– SUSAN OTVIG BUSCH

OKTOBER
– INGEN UDSTILLING

Fernisering onsdag
4. august kl. 17.30

NOVEMBER
– SUSANNE PEDERSEN

SEPTEMBER
– HØJVANDE, AKVAREL

Fernisering torsdag
4. november kl. 17.30

Fernisering tirsdag
14. september kl. 17.30

Få dine billetter her:
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Oplevbrondby.dk
Kulturhuset Brønden

Brøndby Strand Centrum 60

Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31

Brøndbyvester Bibliotek
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billetsalg til arrangementer
for voksne og udvalgte
børneoplevelser. De fleste
tilbud til børn er med
gratis billetter, der sættes
til salg i forbindelse med ud
givelsen af Oplev Brøndby Bladet. Du vil
forud for vores børnearrangementer mod
tage en HuskeSMS, der minder dig om, at
der venter en oplevelse lige om hjørnet.
Både børn og voksne skal have en billet.
Børn til og med 2 år kommer gratis ind
og behøver ingen billet.
www.
oplevbrondby.
dk

Glentemosen 13

BILLETSALG – KLIK & KØB

Du shopper dine billetter hurtigt og
nemt ved at trykke på billetlinket
KLIK & KØB BILLET under hvert arran
gement i bladet. Hos Brøndby Kultur
huse og Biblioteker har vi løbende

UNUMMEREREDE PLADSER

Alle arrangementer har unummererede
pladser. Vi tager særligt hensyn til gæster
med funktionsnedsættelse og står klar
til at hjælpe. Ledsager med gyldigt led
sagerkort kommer gratis ind efter aftale.
Kontakt os på oplev@brondby.dk.

DECEMBER
– ANETTE SLOT
OG KAJ FLEMMING NIELSEN
Julematiné søndag
5. december

Fernisering kl. 13.00
& koncert med Monique
kl. 14.00

REFUNDERING VED AFLYSNING

Som udgangspunkt tages billetter ikke
retur. Men COVID19 har betydet æn
dringer i vores returpolitik. Ved aflysning
af arrangementer, der ikke rykkes til en
ny dato, refunderer vi automatisk alle
billetter, som er købt online. Billetter købt
ved et salgssted refunderes ved personligt
fremmøde. Ved udskudte arrangementer
vil din billet automatisk gælde til den nye
dato. Har du ikke mulighed for at deltage
på den nye dato, refunderer vi din billet.
Ved spørgsmål vedrørende refundering
kan du skrive til os på oplev@brondby.dk.
FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Kulturhuset Brønden
Kulturhuset Kilden
BrøndbyBibliotekerne
Brøndby Kulturhuse og Biblioteker

Oplev Brøndby Bladet er en appetitvækker til kommunens kulturelle arrangementer · Forsidefoto: Pressefoto med Die Herren
Layout: Marck Fink /// Art + Graphic design / marckfink.com · Oplev Brøndby Bladet udgives digitalt af Brøndby Kommune
Kontakt redaktionen: oplev@brondby.dk · Ret til ændringer forbeholdes.
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TUREN
GÅR TIL
MARS
Tag med astrofysiker Christina
Toldbo på rejse til Månen og Mars
Torsdag 7. oktober kl. 19
Hele verden så med, da NASA den 18. februar i år landede et rumfartøj
på Mars, som skal gøre os klogere på den røde planet. Men hvad skal der
egentlig til, før mennesker kan bosætte og begå sig på Mars? Få et aktuelt
indblik i NASA’s og den Europæiske Rumfartsorganisation ESA’s konkrete
planer for udforskning af rummet.
KLIK & KØB BILLET: 30 KR.
Kulturhuset Kilden
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BILLET

ELVIS IS ALIVE
Et latterligt
rock’n’roll show

Fredag 17. september kl. 20

Så er der lagt i kakkelovnen til 50’er rock’n’roll med et humoristisk twist.
Skuespiller og musiker Mek Pek er en af landets bedste inden for genren og
leverer forrygende på vokal og gulvbas, mens komiker Jan Svarrer udlever
sin barndoms guitardrøm med benspjæt og elvishofter. Sangene er
eviggyldige evergreens, skønne glemte numre fra samme epoke
blandet med egne kompositioner og vanvittige indfald.
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Brønden
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BILLET

SGT. PEPPER
Først tror du, det
er løgn – så tror
du, det er The
Beatles

Lørdag 23. oktober kl. 20

De ligner dem ikke, men de lyder som dem. Når musikerne fra Sgt. Pepper går
på scenen, er det med hjerter, der banker for The Beatles og gamle instrumen
ter, der giver den helt rigtige 60’er lyd. Sammen hylder vi sangene og bandet,
der revolutionerede populærmusikken.
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Kilden
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BILLET

COMEDY KLUBBEN

i Brønden

Lasse Rimmer, Anne Bakland,
Jakob Svendsen
Lørdag 4. september kl. 20

Trænger du til et godt grin? Sværvægteren Lasse Rimmer, den nye
pige i klassen Anne Bakland og charmebøffen Jakob Svendsen er
klar til at forvandle dine lattermuskler til sten!
KLIK & KØB BILLET: 120 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

ANNE BAKLAND

Når man er fra Aalborg, så
bliver der ikke lagt så man
ge fingre imellem. Anne
Bakland indtager altid
scenen med en fantastisk
energi og selvsikkerhed.

LASSE
RIMMER

Lasse Rimmer
er en garvet standup
komiker, og hans skarpe
hjerne og humor har
ført ham omkring som
vært på adskillige TV
og radioprogrammer
gennem tiden.

JAKOB SVENDSEN

Jakob Svendsen tager fat i situatio
ner, detaljer og kedsommeligheder,
pynter dem med charme  eller man
gel på samme!  og serverer det hele
på et solidt fundament af selvironi.

COMEDY KLUBBEN

i Kilden

Brian Mørk,
Mikkel Klint Thorius,
Valdemar Pustelnik
Fredag 19. november kl. 20
Den er god nok! Der er ikke bare én men to omgange af
Comedyklubben på programmet dette efterår. Denne
gang serveres grinene af den garvede komiker Brian Mørk,
manden med den skæve humor Mikkel Klint Thorius og
aftenens hjertevarme vært Valdemar Pustelnik.
5KLIK & KØB BILLET: 120 KR.

BILLET

Kulturhuset Kilden

MIKKEL KLINT
THORIUS

Mikkel Klint Thorius er med sin
stærke udstråling fast inventar på
Comedy Zoo. Han tager på charme
rende vis udgangspunkt i sin egen
navle, det danske samfund og sin
generation.

VALDEMAR PUSTELNIK

Valdemar Pustelnik er aftenens vært og sørger for hygge
og god stemning. Som komiker har han flere soloshows
bag sig, og som skuespiller har han medvirket i en række
TVproduktioner, blandt andet Store Lars fra 2019.
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BRIAN MØRK

Brian Mørk er kendt fra Brian Mørk Show
og mange forskellige TVudsendelser
på både Danmarks Radio og TV 2.
Heriblandt Talegaver til Børn
og Comedy Aid.

KAN DET
BÆRE?
Livsstilsekspert Anne
Glad gør os klogere
på bæredygtighed

Torsdag 14. oktober kl. 19
Danskerne går op i bæredygtighed. Men hvad vil
det egentlig sige? Klimaet og klodens ressourcer
bliver ofte omdrejningspunkt for vores samtaler
om bæredygtighed, mens ligestilling, fornuftige
arbejdsvilkår og beskyttelse af verdens fattige
glider i baggrunden. Så mens nogle virksom
heder er gået i gang med at implementere
FN’s verdensmål i deres strategi, breder
forvirringen sig hos forbrugerne. Hvad er
de bæredygtige valg? Foredraget rydder
op i begreberne og præsenterer forskel
lige vinkler på bæredygtighed.
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

BENT FABRICIUS-BJERRES TRE LIV

– BENT FABRICIUSBJERRE
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En biografi af Danni Travn

BENT FABRICIUS - BJERRE

Holder du
dig åben og
nysgerrig,
holder du livs
gnisten tændt

Vi hylder et kulturikon
Torsdag 28. oktober kl. 19
Danmark har mistet et af sine største kulturikoner gennem tiden.
Forfatteren bag den anmelderroste biografi om Bent Fabricius
Bjerre, Danni Travn, giver os fortællingen om en talentfuld mand,
der fik så meget ud af livet, at han nåede at leve tre liv. Først var
han nyskabende musiker, så blev han driftig forretningsmand, og
til sidst var han et ikon.

Gyldendal

KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

A RUSH
OF COLDPLAY
En hyldest til det
verdensberømte band
med mere end 70
millioner solgte albums

Lørdag 11. september kl. 20
At genskabe Coldplays udtryk kræver benhårdt arbejde og
ikke mindst musikere, som kan løfte opgaven. Den fire mand
store besætning i det danske tributeband genskaber ikke
blot Coldplays store lyd, men også deres visuelle udtryk.
Alt sammen for at komme så tæt som muligt på målet om
at tilfredsstille selv de mest hardcore Coldplayfans.
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Kilden
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DE 4 OPERETTETENORER
med band

Fredag 15. oktober kl. 19
Gør dig klar til ikke bare 3 men 4 smørtenorer.
Anders Christensen, Jonathan Koppel, Bo
Kristian Jensen og Thomas Peter Koppel giver
dig valsetaktens boblende trefjerdedele og
favoritter som Nur Du Allein, Så Går Jeg Til
Maxim, Volgasangen og hittet over dem alle
Dein Ist Mein Ganzes Herz. Operettetenorerne
byder også på nogle af vores egne folkekære
evergreens som Livets Glæder, Sangen Har
Vinger og Den Allersidste Dans.
Bandet ledes af OperetteKompagniets musikalske chef og drevne pianist, Carol Conrad.
KLIK & KØB BILLET: 125 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

SJÆLLANDS POLITIORKESTER
Et af Danmarks bedst spillende politiorkestre
Søndag 17. oktober kl. 19
Sjællands Politiorkester startede under 2. Verdenskrig under
navnet Søndre Birks Politiorkester. Lige siden har orkestret
med det stærke kammeratskab delt glæden ved populærmusik
fra ind- og udland med publikum.
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KLIK & KØB BILLET: 50 KR., BØRN 25 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

BOOKTALK
med Annette Bjergfeldt
Om romanen
Højsangen
fra Palermovej
Torsdag 9. september
kl. 19
Et sprudlende og livsklogt foredrag
med Annette Bjergfeldt. Forfatteren
tager udgangspunkt i sin nye roman
Højsangen fra Palermovej fra 2020.
Bogen har fået en fantastisk mod
tagelse. Den blev nomineret til Bogforums Debutantpris og er
signet til et af de største litterære agenturer i Europa, hvor der lige
nu er skrevet kontrakt med 10 lande.
KLIK & HENT GRATIS BILLET
Kulturhuset Kilden

BILLET

SHOTGUN REVOLUTION
Ingen computere, kun knofedt og rå rock’n’roll!
Lørdag 25. september kl. 21
Siden Shotgun Revolution ramte den
danske rockscene i 2009 er det blevet
til hundredevis af koncerter verden
over fra Los Angeles til London og
Kina. Bandet har derudover åbnet
for blandt andre Slash (Guns
N’ Roses), Pretty Maids
og svenske Eclipse.
KLIK & KØB BILLET: 125 KR.
Kulturhuset Kilden
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BILLET

Support

A Road to
Damascus

KEEN ON QUEEN
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Lørdag 30. oktober kl. 20
Queens musik er rocket, melodisk, teatralsk, indfølt og elsket
på tværs af generationer. Den kærlighed øser kopibandet Keen
On Queen ud af, når de leverer hits fra det legendariske band,
der rockede verden. Morten Hvid er en stilsikker og overlegen

Freddie med masser af saft og kraft i stemmen. Med sig har han
fire garvede musikere fra den danske musikverden, der blandt
andet har delt scene med internationale navne som Metallica,
Dizzy Mizz Lizzy og DAD.
KLIK & KØB BILLET: 150 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

DIE HERREN
– U2MUCH

Die Herrens koncerter er altid
for meget, for fede – og for alle!

KLIK & KØB BILLET: 150 KR.
Kulturhuset Brønden
10

BILLET

SE

Die Herren leverer U2hits med en intensitet og kærlighed,
der har skabt en bred skare af trofaste fans. Publikum elsker
nemlig ikke bare U2, de elsker Die Herren. Og det er der
altså en god grund til. Når de garvede herrer fra det
populære tributeband går på scenen, følger der nemlig
mere end 28 års karisma og sceneshows med.
Se eller gense det hjertevarme tributeband og bliv
en del af festen.

H

Lørdag 9. oktober kl. 20
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SUNNY CAGARA

Sunnys show består af magi,
standup og tankelæsning.
Så pas på, hvad I tænker
– og pas på uret, for han er
også ret god til at stjæle ure.

SISSE GRAM DE FRIES

Med gruppen Den Lalleglade Brigade
er Sisse en af Danmarks dygtigste
improskuespillere. Sisse har spillet
med i en række børneforestillinger,
medvirket i Ramasjang, og så er
hun vært og skuespiller på den
populære børnepodcast Oldefars
drømmebil.

VALDEMAR PUSTELNIK
Valdemar er dagens vært og sør
ger for hygge og god stemning.
Som komiker har Valdemar flere
soloshows på cv’et, og han har
som skuespiller medvirket i en
række TVproduktioner, blandt
andet Store Lars fra 2019.

TIGERTRÆNING
Legekoncert med en
40 meter lang slange
Lørdag 21. august kl. 10
Brønden forvandles til en stor legeplads for
både børn og voksne. Tigertræning byder
på sjove tumlelege, akrobatik, sværdkamp,
musik og sang, ansigtsmaling og ikke mindst
den 40 meter lange tiger Long Fei!
KLIK & KØB BILLET: 20 KR.
Kulturhuset Brønden
For børn 3-6 år
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BILLET

Danmarks skæggeste
og hyggeligste
comedyklub
for børn
Tirsdag 19. oktober
kl. 11 & kl. 13
Comedyklubben Junior samler det
sjoveste, danske underholdning i et
fantastisk show for hele familien.
Med komik, magi, musik og fjol inviterer vi inden
for til grin sammen med Sunny Cagara,
Sisse Gram de Fries og Valdemar Pustelnik.
KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Comedy Junior 6-10 år
Kulturhuset Brønden
KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Comedy Junior 11-14 år
Kulturhuset Brønden

BILLET

BILLET

BØRNE
BØ
RNEprogram
Chicks

En original fortælling om to
høns og verden uden for buret
Søskendeparret Hilda & Gump lever side om side
sammenklemt i et bur. Men en dag går lågen op,
og en ny verden ligger for deres fødder.
Vi lover jer, at I vil klukke af grin og samtidig får både
store og små noget at tænke over og tale om.

KLIK & HENT GRATIS BILLET
For børn 4-10 år
Kulturhuset Kilden

K A LENDERO
LENDEROV
V ER
ERS
S IGT

BILLET

LØRDAG 21. AUGUST KL. 10

FREDAG 1. OKTOBER FRA KL. 16

FREDAG 26. NOVEMBER FRA KL. 13.30

Tigertræning
For børn 36 år
Billet: 20 kr.
Kulturhuset Brønden

Brøndby Kulturnat
For hele familien
Program følger

LØRDAG 28. AUGUST KL. 13

Billedbøger og bolognese
For børn 36 år
Børn gratis, voksne 20 kr.
Kulturhuset Kilden

Jul i Brønden
Honningkageworkshop kl. 13.3015
For hele familien
Gratis billet
Pippi fejrer jul med Katrine Bille kl. 15
For børn 38 år
Gratis billet
Kulturhuset Brønden

ONSDAG 13. OKTOBER KL. 17

Børneteater: Prinsessen på ærten
For børn 39 år
Gratis billet
Kulturhuset Kilden

LØRDAG 27. NOVEMBER KL. 10.30

TIRSDAG 19. OKTOBER KL. 11 & KL. 13

LØRDAG 28. AUGUST KL. 10.30

Bamsebio
For børn mellem 26 år
Gratis billet
Kulturhuset Brønden

Comedy Junior
Kl. 11 for børn 610 år
Kl. 13 for børn 1114 år
Billet: 50 kr.
Kulturhuset Brønden

SØNDAG 29. AUGUST KL. 10

ONSDAG 20. OKTOBER KL. 15

Kulturløb
Gratis tilmelding
Kulturhuset Brønden

Børneteater: Chicks
For børn 410 år
Gratis billet
Kulturhuset Kilden

LØRDAG 11. SEPTEMBER KL. 12

Bamsebio
For børn mellem 26 år
Gratis billet
Kulturhuset Brønden
FREDAG 3. DECEMBER KL. 15.30

Børneteater: På sporet af julen
For børn 26 år
Gratis billet
Kulturhuset Kilden
FREDAG 10. DECEMBER KL. 15

Børneteater: Det bimler og bamler
For børn 4 år +
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek

TORSDAG 21. OKTOBER KL. 14

Børneteater: Hos Andersen
For børn 3 år +
Gratis billet
Kulturhuset Brønden

Byg dit eget kuglespil
For børn 4 år +
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek

TORSDAG 23. SEPTEMBER KL. 17

TORSDAG 21. OKTOBER KL. 15.30

ONSDAG 29. SEPTEMBER KL. 17
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Byg dit eget kuglespil
For børn 4 år +
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek
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Begynderlæsning og bolognese
For børn 610
Børn gratis, voksne 20 kr.
Kulturhuset Brønden

LØRDAG 30. OKTOBER KL. 10.30

Begynderlæsning og bolognese
For børn 610
Børn gratis, voksne 20 kr.
Kulturhuset Kilden

Bamsebio
For børn mellem 26 år
Gratis billet
Kulturhuset Brønden

LØRDAG 25. SEPTEMBER KL. 10.30

SØNDAG 31. OKTOBER KL. 13

Bamsebio
For børn mellem 26 år
Gratis billet
Kulturhuset Brønden
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Børneteater: Kejserens nye
klæder
For børn 3 år +
Gratis billet
Kulturhuset Brønden

Billedbøger
og bolognese

Begynderlæsning
og bolognese

Få inspiration til godnatlæsningen
og få klaret aftensmaden i et hug

Det er vigtigt at øve sig i at læse.
Men hvad skal man vælge?

Onsdag 13. oktober kl. 17

Torsdag 23. september kl. 17
i Brønden og onsdag 29. september
kl. 17 i Kilden

Ender du med at låne de gode gamle billedbøger igen og
igen, fordi udvalget er for stort? Så kom og bliv inspireret,
når børnebibliotekarerne giver deres forslag til sjove,
skæve, smukke og skønne læseoplevelser for de 36 årige.
Efterfølgende spiser vi pasta bolognese sammen.
KLIK & KØB BILLET: BØRN GRATIS,
VOKSNE 20 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

Vi giver gode tips til, hvordan du læsetræner med dit barn
mellem 610 år. Vi har masser af bøger med, som I kan låne med
hjem, f.eks. serier, skønlitteratur, faglitteratur, fantasy og gys.
Efterfølgende spiser vi pasta bolognese sammen.
KLIK & KØB BILLET: BØRN GRATIS,
VOKSNE 20 KR.
Kulturhuset Kilden
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BILLET

DU KAN FLYTTE BJERGE
Foredrag med Farshad Kholghi
Fredag 8. oktober kl. 20
Farshad Kholghi er en danskiransk debattør og skuespiller med roller i blandt andre filmen Nord
kraft og TVserien Forbrydelsen. Du kan flytte bjerge er et humoristisk og autentisk foredrag,
en historie om livets op og nedture, der inspirerer os til at slippe vanen og se forandringer
som muligheder frem for forhindringer. Farshad Kholghi bruger visuelle og underholdende
fortællinger til at illustrere de forandringer, han selv har oplevet både privat og professionelt.
Forandringer han stadig gennemgår den dag i dag.
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Kilden

13
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BILLET

DA VI KOM
TIL BRØNDBY

Fortællinger om at flytte
til Brøndby eller være
vokset op i Brøndby
Onsdag 17. november kl. 19
Spændende foredragsaften med museums
inspektør Lisbeth Hollensen fra Forstads
museet. Har du selv en fortælling og et billede
fra din historie i Brøndby, som du har lyst
til at få delt til foredraget, så send det til
lihol@brondby.dk.
KLIK & KØB BILLET: 30 KR.
Kulturhuset Kilden

Jazzklubben

Fredagsjazz i Kulturhuset Brønden

Kim Menzer Jazz &
Blues Band

Papa Piders Jazzband

Fredag 10. september
kl. 19.30
Bluesmusik fra den store, uopslidelige,
amerikanske sangskat med varme Swing
Beats og et improviserende udtryk.

Fredag 12. november kl. 19.30
Det prisvindend band fra Gøteborg,
med rødder helt tilbage til 60'erne,
glæder igen Jazzklubben med et besøg.
Obs. Koncerten afholdes i Kulturhuset
Kilden

Bottos Jazzband

Second Line Jazzband

Fredag 29. oktober kl. 19.30
De bedste retter fra jazzkogebogen med
Traditionel Jazz, New Orleans, Swing
og Dixie.

Billet: 100 kr.
Medlemmer: 50 kr.
Medlemskab efterår: 95 kr.
Spisebillet: 85 kr. bestilles senest

Fredag d. 3. december
kl. 19.30
Populært gøteborgsk jazzband i New
Orleansk stil krydret med blues og gospel.

søndag før koncerten på tlf.
2298 2603
Billetter og medlemskab sælges
i døren

Book en bibliotekar
Har du brug for hjælp til en konkret
opgave? Synes du, det er svært at søge
efter litteratur og finde vej i vores on
linetilbud, eller mangler du personlig
inspiration, der kan få læselysten til at
blomstre?

14
14

Book en bibliotekar på
bibvo@brondby.dk

BILLET

Søndagsmatiné
Søndag 7. november kl. 14 i Kilden
Præsenteres af Jazzklubben
Søndag 5. december kl. 14 i Kilden
Præsenteres af Brøndby Kunstforening
Fernisering kl. 13 & koncert
med Monique kl. 14

WWW.FILMSTRIBEN.DK

MINIBIO
I BRØNDEN
Se gratis film året rundt i Brøndens
hyggelige Minibio
Bamsebio
Film for børn mellem 26 år den sidste
lørdag i måneden kl. 10.10
Søndagsfilm
Film for voksne den første søndag i
måneden fra oktobermarts kl. 11.30.
Seniorbio
Film for pensionister den første onsdag
i måneden kl. 11.00 og kl. 13.30.
Minibios SMS-service
Tilmeld dig vores SMSservice og
modtag titlerne på de film, vi viser.
Send en SMS til 1910 med teksten:
123 bamsebio
123 søndagsfilm
123 seniorbio
Det koster almindelig smstakst.

Brøndby

DEN KOMISKE
USKYLD
Historier fra 40 års kulturliv
med Flemming Jensen
Tirsdag 26. oktober kl. 20

KLIK & KØB BILLET: 125 KR.
Kulturhuset Brønden
15
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H

Han har været der hele tiden, synes man måske. Fra Nisseban
dens grødnisse Lunte til teaterets kyniske spindoktor og alt det
indimellem. Nu går han på scenen med standup. Med sig har
han en svaghed for anekdoter om alle ”de gamle idioter” fra
dengang teater blev stavet med stor T. Men hvordan blev det alt
sammen til? Og hvad skete der bag scenen? Det får vi svar på, når
Flemming Jensen ruller sig ud, akkompagneret af Lars Fjeldmose,
i et fantastisk show spækket med kendte viser,
sange og monologer lige fra Ka’ du huske?
EN HER
!
ILS
til Hov! Den dér er da helt ny!

LÆS MERE
HER!

www.brondby.dk

FREDAG 1. OKT.
KL. 16-22

Jul i Brønden
Fest med Pippi
Langstrømpe, pynt
lækre honningkager
og dans om juletræet
Fredag 26. november
fra kl. 13.30
I år kan din lille peberkagebager pynte
honningkager i nissehjælpernes værk
sted, feste løs med selveste Pippi
Langstrømpe og danse rundt om
et kæmpestort juletræ. Vi tager
revanche for sidste år, hvor corona
stak en kæp i julehjulet.

PROGRAM
Honningkageværksted
Kl. 13.3015.00
Gratis billet

Katrine
Bille fra
DR spiller
Pippi

PIPPIS JULESHOW
Kl. 15.0015.45
Gratis billet

DANS OM JULETRÆET
Kl. 16.00
Fri entré

LENE SIEL

!

SE S MA

P R ØVE H
ER

GS

Julekoncert med en af
Danmarks dygtigste
sangerinder
Fredag 17. december kl. 15

Med 11 albums bag sig, solgt i over 1 million
eksemplarer, er Lene Siel uomtvistelig en af vores
mest populære sangerinder herhjemme. Som
kunstner er hun inspireret af artister som Barbra
Streisand, Bette Midler, Celine Dion og Frank Sinatra.
Forkæl dig selv og en du holder af med en julekoncert
i særklasse.
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

Jul i Kilden
PÅ SPORET AF JULEN

Oh ve, oh skræk – sækken er væk!
Fredag 3. december kl. 15.30
Hvad er der sket med alle gaverne? Har Julemanden glemt, hvor
han har stillet sækken? Eller er der en drillenisse på spil? De to små
julenisser Pjanke og Pjok begiver sig ud på en juleopklaringsfærd
for at finde sækken med alle julegaverne – for uden gaver ingen jul.
KLIK & HENT GRATIS BILLET
Kulturhuset Kilden
For børn 2-6 år

BILLET

GORGERNES JULEKONCERT

Koret med de røde nissehuer er tilbage!
Søndag 12. december kl. 14
Tag en pause fra juleforberedelserne og lad Teatret Gorgernes Julekor skrue
julehyggebarometeret op på maks. Julehumøret er højt, og den musikalske
gavepose er fyldt med klassiske danske julesalmer, smukke engelske christmas
carols og svingende julehits.
KLIK & KØB BILLET: 110 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

Jul på Brøndbyvester Bibliotek
DET BIMLER OG BAMLER

Afsløringer fra et hemmeligt nisseliv
Fredag 10. december kl. 15
Kirkeklokkerne var i stykker, troede menneskerne, for de ringede bare hele
tiden! ”Det bimler og bamler", sagde de voksne med fingrene i ørerne. Og
det havde de ret i, for det var nemlig de to frække nisser Bimler og Bamler,
der legede med klokkerne i kirketårnet.
KLIK & HENT GRATIS BILLET
Brøndbyvester Bibliotek
For børn 4+
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