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BILLETINFO
Få dine billetter her:  

Oplevbrondby.dk

Kulturhuset Brønden
Brøndby Strand Centrum 60

Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31

Brøndbyvester Bibliotek
Glentemosen 13

BILLETSALG – KLIK & KØB 
Du shopper dine billetter hurtigt og 
nemt ved at trykke på billetlinket 
Klik & Køb under hvert arrangement 
i bladet. Hos Brøndby Kulturhuse og 

Biblioteker har vi løbende billetsalg på 
oplevelser for voksne. De fleste oplevelser 
for børn er med gratis billetter, der sættes 
til salg i forbindelse med udgivelsen af 
Oplev Brøndby Bladet. Du vil forud for 
vores børnearrangementer modtage en 
Huske-SMS, 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.

UNUMMEREREDE PLADSER
Alle arrangementer har unummererede 
pladser. Vi tager særligt hensyn til gæster 
med funktionsnedsættelse. Ledsager  
med gyldig ledsagerkort kommer  
gratis ind efter aftale. Kontakt os på  
oplev@brondby.dk. 

AFLYSNINGER, NYE DATOER  
& REFUNDERING
Som udgangspunkt tages billetter ikke 
retur. Ved aflysninger 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. 
Kontakt os på oplev@brondby.dk.

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER 

Kulturhuset Brønden

Kulturhuset Kilden

Brøndby-Bibliotekerne 

Brøndby Kulturhuse og Biblioteker 

Nyt digitalt blad
STOP  

PAPIR- 
SPILD

I kampen mod papirspild  
tæller hver eneste side.  
Derfor kvitter Oplev Brøndby Bladet  
sin trykte udgave. 

Der bruges i dag alt for meget papir i verden – også i  
Danmark. Derfor siger vi nu farvel til Oplev Brøndby Bladet  
i papir og relancerer en ny og forbedret digital version. 
 
Nyt blad – nye muligheder 
Nu kan du gå direkte fra bladet til køb af billetter. Tryk på 
billetlinket under arrangementet og shop din oplevelse  
med det samme. Som noget nyt er der også videoklip med 
personlige hilsner fra kunstnere og smagsprøver på nogle  
af de oplevelser, der venter. 

ET KULTURLØST FORÅR  
I EN CORONATID 
I foråret 2020 lukkede kulturlivet ned, og vi stod sammen  
på afstand for at passe på hinanden. På side 15 har vi samlet 
en oversigt over arrangementer, der blev udskudt til dette 
efterår for at mindske spredningen af coronavirus. Under 
Billetinfo kan du læse mere om aflysninger, nye datoer og 
refunderinger. 

Ved eventuelle ændringer i efterårets program opdaterer 
vi oplevbrondby.dk. Vi følger sundhedsmyndighedernes 
anbefalinger i forbindelse med afviklingen af fremtidige 
arrangementer.

http://www.marck.dk
mailto:oplev%40brondby.dk%20?subject=
mailto:oplev@brondby.dk
mailto:oplev%40brondby.dk?subject=
http://oplevbrondby.dk/
https://www.facebook.com/KulturhusetBronden/
https://www.facebook.com/KulturhusetKilden/
https://www.facebook.com/BrondbyBibliotekerne/
https://www.instagram.com/brondbybibliotekerne/


SE TRAILER HER!Men hvem var Otto? Hvilke kræfter var 
det, der rumsterede i ham, så han med 
den største lethed kunne gå fra barsk 
baggårdskat til hjerteknuser? Vi dykker 
ned i musikken og rollerne, som fik liv  
af en af Danmarks største entertainere. 

KLIK & KØB BILLET: 100 KR.  BILL

Kulturhuset Brønden 
Forventet varighed: 2x45 minutter 
Unummererede pladser

ET

Till
En sailor går i lan

økke O
d i Brøndby

tto
Lørdag 5. september kl. 20

Jesper Lohmann swinger sig direkte ind 
i publikums hjerter med Folketeatrets 
anmelderroste portræt af hele Danmarks 
storcharmør, Otto Max Brandenburg.   

I en lang karriere, der bød på op- og 
nedture, mestrede han alle genrer og 
spændte vidt fra pop og rock til jazz og  
visesang. Som skuespiller på film, tv, 
teater og i revy efterlod han sig hver  
gang et umiskendeligt præg af ”Otto”.
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ET KULTURLØST FORÅR  
I EN CORONATID 

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/402b0bc5-aec0-442a-973b-50d9f0876b7d
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/402b0bc5-aec0-442a-973b-50d9f0876b7d
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/402b0bc5-aec0-442a-973b-50d9f0876b7d
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/402b0bc5-aec0-442a-973b-50d9f0876b7d
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/402b0bc5-aec0-442a-973b-50d9f0876b7d
https://vimeo.com/388221349
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Tirsdag 22. september kl. 19

Per Pallesen er landskendt som den opblæste tjener 
Boldt fra Matador og som Mathiesen med blotterkittel,  
hinkestensbriller og udødelige udtryk som ”osse li’  
på en studs” og ”what do you have in your tæjsk today”.  
Vi husker ham naturligvis også fra en af de største succeser  
i dansk underholdning, Pallesen & Pilmark. 

Hør Per Pallesen fortælle om et eventyrligt sceneliv og elskede 
(og ikke-elskede) skuespiller-kolleger. Der har været flest lyse 
stunder, men et langt liv har naturligvis også budt på svære  
perioder – det fortæller Pallesen ærligt om.

Osse li’ på 
en studs 
– mit eventyr lige 
liv

VESTVOLDEN I BRØNDBY

 Søndag 29. november kl. 13

Som et cirkelslag rundt om København med 2000 mand ansat! Kom og hør 
Lisbeth Hollensen fra Forstadsmuseet 
fortælle om opførelsen af Vestvolden, 
hvor flere hundrede voldbisser blev 
bosat i Brøndby, men også om tiden 
under 1. Verdenskrig 1914-18, hvor 
omkring 50.000 soldater blev udskrevet 

ligger Københavns Befæstning, der blev 
opført mod et frygtet tysk angreb på 
hovedstaden. Vestvolden er med sit 13 
kilometer lange voldanlæg den største 
del af befæstningsringen. Den blev byg-
get 1888-1892. Et kæmpe bygningsværk 

til at være på Københavns Befæstning, 
og hvor flere hundreder af dem blev 
indkvarteret i Brøndby. 

KLIK & KØB BILLET: 30 KR.  
Kulturhuset Kilden 
Forventet varighed: 2 timer 
Unummererede pladser

BILLET

Foredrag ved Lisbeth Hollesen fra Forstadsmuseet 

KLIK & KØB BILLET: 50 KR.  BIL

Kulturhuset Brønden
Forventet varighed: 2x45 minutter
Unummererede pladser

LET

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3ed96315-1963-4133-9b2d-7e0bf70aa41c
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/9ac207ed-9de0-4e7d-a73a-52decc3682d7


OL Stars
AFLYST

VENNERNE
Paul Banks, Jørgen Lang,  

Mik Schack, Wili Jønsson,  

Morten Wittrock,  

Leonardo Petersen  

og mange flere.

Jubilæumskoncert med  
 Krølle Erik og venner 
Lørdag 12. september kl. 20

Krølle Erik startede sin karriere som guitarist i Paddy 
Doyles i 1970 og optrådte på den første Roskilde Festival 
i 1971. Han er kendt fra DR-musikprogrammet Steen 
Bramsens Musikalske Venner og har gennem tiden leveret 
rock og blues med blandt andre Mik Schack og mange flere. 
Bandnavnene tæller Van Dango – Delta Blues Band – Krølle Eriks 
Blues Band – Christianshavns Blues Band med blandt andre  
Lone Kellermann og Franz Beckerly. 
Vær med, når vi fejrer 50 stærke år med Krølle Erik og vennerne. 
Den musikalske menu krydres med gode historier fortalt af  
aftenens karismatiske konferencier, Mik Schack. 

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 150 KR.  
Kulturhuset Kilden 
Forventet varighed: 3 timer 
Unummererede pladser

Foredrag ved Lisbeth Hollesen fra Forstadsmuseet 
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https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ol-stars/5b012773-c5b3-4552-b3bf-79a06c28d819


SE GALLERI HER!
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AUGUST – Naja Duarte
Fernisering tirsdag 4. august kl. 16.00

SEPTEMBER – Anne Gyrite Schütt
Fernisering onsdag 2. september kl. 17.30

OKTOBER – INGEN UDSTILLING
 

NOVEMBER – Mads Th. Haugsted
Fernisering onsdag 4. november kl. 17.30

DECEMBER – Hanne Toft Ørum
Fernisering ved julematinéen  
søndag 6. december kl. 13.00

Koncert ved operasanger Michael Kristensen
 

BRØNDBY KUNSTFORENING
 GRATIS kunstudstillinger i Kulturhuset Kilden

Jazzklubben
Fredagsjazz i Kulturhuset Brønden

Kim Menzer Jazz & Blues Band 
Fredag 11. september kl. 19.30
Blues fra den amerikanske sangskat, nyere melodier med jazz- 
potentiale og egne kompositioner inden for blues, rags, ballader  
og stomp.

Nola Love 
Fredag 16. oktober kl. 19.30
Originale sange på dansk om livet, døden og kærligheden tilsat 
humor og nerve blandes med lyden af New Orleans' rå-swingende 
shuffle, intense boogie-woogie og energifyldte 2nd-line.

Norbert Susemihl’s Joyfull Gumbo 
Fredag 20. november kl. 19.30
Musikken er en rejse fra den klassiske jazzperiode, New Orleans 
Dance Halls, Rhythm & Blues, Fats Domino til Gospel.  
 
Husk, der er som altid spisning kl. 18.00 for 85 kr. Tilmelding til 
spisning sker senest søndagen før arrangementet på tlf. 2298 2603.

Kulturhuset Brønden
Billet: 100 kr.
For medlemmer: 50 kr.
Spisebillet: 85 kr. med tilmelding
Medlemskab for efteråret: 95 kr.
Billetter og medlemskab sælges i døren
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Naturen er vidunderlig og vild. Kom ud og oplev den  
sammen med os. I uge 37 kan du opleve både den  
lille og den store vidunderlige natur i Brøndby. Der  
bliver aktiviteter til lands og til vands, og vi skal se efter  
livet i skoven, i byen, i det åbne land og på himlen.  
Ugen sluttes af med den traditionsrige og hyggelige  
”Naturens dag” på Naturskolen 13. september. 
Så hold øje med aktiviteterne, der bliver annonceret  
her på oplevbrondby.dk til august.

På gensyn fra Sejlerhuset, Middelalderlandsbyen  
og Naturskolen

VILDE  
     VIDUNDERLIGE       
          VESTEGN 
– Brøndby

           AFLYST

https://dreambroker.com/channel/51cs9pvo/yjrhbms8
http://oplevbrondby.dk
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MIKKEL KLINT THORIUS
En af de mest charmerende komikere 

på den danske stand-up scene
Han er med sin stærke udstråling fast 

inventar på Comedy Zoo og tager  
udgangspunkt i sin egen navle, det  
danske samfund og sin generation.

MIKKEL RASK
Kendt for stand-up af højeste kvalitet 

Mikkels jokes har substans og er så  
stærke i sig selv, at de stort set altid  

holder sig over bæltestedet. 

THOMAS HARTMANN
Den ubetinget mest produktive  

komiker i dansk stand-up  
Det er de færreste danskere, der  

ikke har hørt hans jokes, og det er de 
færreste danske stand-up komikere,  
der ikke har samarbejdet med ham. 

Tirsdag 20. oktober  
kl. 20 

Du er garanteret et godt grin,  
når Thomas Hartmann, Mikkel Rask og  

Mikkel Thorius Klint går på scenen.  

Gør dig klar til jokes, der rammer lige i solar plexus!

                 KLIK & KØB BILLET: 125 KR
Kulturhuset Kilden 

Forventet varighed: 2 timer
Dørene til foyeren åbner kl. 19 

Unummererede pladser

.  BILLET
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https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/54ba3a3b-e02a-4ea8-ae46-c80cd517d666


 BILLET

TAMRA ROSANES 
Danmarks ukronede country
dronning er tilbage i Brøndby

Lørdag 24 oktober kl. 20

Tamra Rosanes viser med albummet ”Divided Heart” fra 2019 nye sider 
af sit musikalske talent.
“Home is where the heart is” synger hun flere gange i titelsangen,  
der handler om en følelse, som den amerikanskfødte sangerinde selv 
kender til – det at føle sig splittet mellem to steder, der begge føles  
som ens hjem. For 44 år siden flyttede Tamra Rosanes til Danmark. 
Siden har hun haft sit amerikanske ophav på den ene side og sin  
“nye” tilværelse herhjemme på den anden. Helt konkret resulterede 
dette i, at hun sidste år fik tildelt dobbelt statsborgerskab, så Tamra 
Rosanes kan kalde sig selv amerikaner og dansker på lige fod. 

KLIK & KØB BILLET: 75 KR. 
Kulturhuset Brønden 
Forventet varighed: 2x45 minutter 
Unummererede pladser

SHOTGUN REVOLUTION
Ingen computere, kun knofedt og rå rock’n’roll! Support 

A Road to  
Damascus

Lørdag 10. oktober kl. 20

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. 

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 125 KR.  
Kulturhuset Kilden
Forventet varighed: 3 timer
Unummererede pladser
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AFLYST

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/a5736c19-e9b9-452a-acb9-f5f37be106ca
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0ebafe6e-af61-4f75-b515-d7054705a201


Support 
Astro  

Divine
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MIKE TRAMP    & BAND OF BROTHERS
Danmarks rock’n’roller nummer 1 

SHOTGUN REVOLUTION
Ingen computere, kun knofedt og rå rock’n’roll!

Lørdag 7. november kl. 20

Mike Tramp kører aldrig på autopilot. Han er drevet af spillelyst og livs-
glæde, som man kan mærke helt ud på parkeringspladsen. Han står bag  
en kæmpe produktion af albums, som værdsættes og høres i hele verden. 
Kun overgået af Jørgen Ingmanns “Apache” og Lukas Grahams ”7 Years”  
er Mike Tramp den danske kunstner og sangskriver, som er nået højest  
på den amerikanske Billboard Hot 100.

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 125 KR.  
Kulturhuset Brønden 
Forventet varighed: 3 timer 
Unummererede pladser

 

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/65a3db1d-9623-4278-a737-d61366797f19


10

De fleste oplevelser for børn  
hos Brøndby Kulturhuse og  
Biblioteker er gratis. Find din  
billet på oplevbrondby.dk 

AFLYST
 LØRDAG 29. AUGUST KL. 10.30 

Bamsebio
Filmhygge 2-5 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 ONSDAG 9. SEPTEMBER KL. 17 

Begynderlæsning og bolognese
For børn 6-10 år
Kulturhuset Kilden

BØRNEBØRNEprogram

AFLYST
 LØRDAG 12. SEPTEMBER KL. 10 

Krea-lørdag, ispinde og lim
For hele familien
Brøndbyvester Bibliotek

ATO 12. juni
AFLYST – OBS! NY D
 LØRDAG 12. SEPTEMBER KL. 14 

Fodboldtricks
Ny dato grundet Corona
Kulturhuset Brønden 

AFLYST
 MANDAG 14. SEPTEMBER KL. 17 

Begynderlæsning og bolognese  
For børn 6-10 år
Kulturhuset Brønden
 

AFLYST
 LØRDAG 26. SEPTEMBER KL. 10.30   

Børneteater: Pelzz
For børn ½ -3 år
Brøndbyvester Bibliotek

AFLYST
 LØRDAG 26. SEPTEMBER KL. 10.30 

Bamsebio
Filmhygge 2-5 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 FREDAG 2. OKTOBER KL. 17.10 

Peter Pedal og affaldssorteringen 
For børn 2-7 år
Kulturhuset Brønden 

AFLYST
 TIRSDAG 13. OKTOBER KL. 15 

Børneteater: Chicks
For børn 4-10 år
Kulturhuset Kilden

AFLYST
 LØRDAG 17. OKTOBER KL. 10 

Krea-lørdag, Halloween 
For hele familien
Brøndbyvester Bibliotek

AFLYST
 LØRDAG 31. OKTOBER KL. 10.30 

Bamsebio
Filmhygge 2-5 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
Psst. Der er en masse  

spændende på vej for børn  
i efterårsferien uge 42!  

Følg med på  
oplevbrondby.dk

KLIK &  
KØB DIN  

BILLET HER
BILLET

http://oplevbrondby.dk
https://oplevbrondby.dk/arrangementer?og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5593&og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5594&og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5894&field_ding_event_target_tid%5B%5D=66
https://oplevbrondby.dk/arrangementer?og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5593&og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5594&og_group_ref_target_id_entityreference_filter%5B%5D=5894&field_ding_event_target_tid%5B%5D=66
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BØRNEBØRNEprogram

AFLYST
 SØNDAG 1. NOVEMBER KL. 13 

Børneteater: Kejserens nye 
klæder
For børn fra 3 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 MANDAG 2. NOVEMBER KL. 17 

Billedbøger og bolognese 
For børn 3-6 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 LØRDAG 7. NOVEMBER KL. 10 

Krea-lørdag, Silk Clay
For hele familien
Brøndbyvester Bibliotek
 

AFLYST
 MANDAG 12. NOVEMBER KL. 17 

Billedbøger og bolognese
For børn 3-6 år
Kulturhuset Kilden

AFLYST
 FREDAG 27. NOVEMBER KL. 15 

Jul i Brønden
Pippis Fødselsdagsshow
For børn 3-8 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 LØRDAG 28. NOVEMBER KL. 10.30 

Bamsebio
Filmhygge 2-5 år
Kulturhuset Brønden

AFLYST
 LØRDAG 5. DECEMBER KL. 10 

Krea-lørdag, juleklip
For hele familien
Brøndbyvester Bibliotek 

AFLYST
 FREDAG 11. DECEMBER KL. 15.30 

Børneteater: Det bimler og bamler
For børn fra 4 år
Brøndbyvester Bibliotek

AFLYST
 LØRDAG 19. DECEMBER KL. 13 

Børneteater: Den store nisseprøve
Før børn 4-10 år
Kulturhuset Kilden

    
 P

RINT PROGRAM

  S
E H

ILSEN FRA PIPPI   

https://oplevbrondby.dk/sites/default/files/printselv2020.pdf
https://dreambroker.com/channel/51cs9pvo/wrk2pdgk


Lørdag 19. september kl. 20 

FooJam er en velspillende, sammentømret bandkonstellation, 
der leverer med en autentisk energi. En troværdig lyd- 
gengivelse og intens sceneoptræden gør dem til noget  
nær det tætteste, du kommer på Foo Fighters selv. 

Gør dig klar til hæsblæsende, grungy og guitar- 
dryppende lyd!

KLIK & KØB BILLET: 100 KR.  BILLET

Kulturhuset Kilden 
Forventet varighed: 3 timer 
Unummererede pladser
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U2-SANGE FRA DE SIDSTE 40 ÅR 

Support
JFK Jr. F
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AFLYST

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/6106ac37-697d-4d92-a063-9425d2541ccd


Die herren rock u2

SE VIDEOHILSEN!
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Musikalitet, humor 
og POWER!

TE 40 ÅR
U2-SANGE FRA DE SIDS  

Lørdag 14. november kl. 20

Die Herren og U2’s musik har fulgtes ad siden 1991 – og mere 
end 2000 koncerter vidner om, at det har været et meget stærkt 
og holdbart makkerskab. Med ”RockU2” sender Die Herren  
en stor og dybfølt tak til både U2 og til det helt unikke og  
vedholdne publikum, som har været med de mange år,  
hvor Die Herren har været en del af den danske live-scene. 

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 150 KR.  
Kulturhuset Kilden 
Forventet varighed: 2x45 minutter  
Unummererede pladser

https://dreambroker.com/channel/51cs9pvo/q2z8nrum
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/ab87f333-7df4-451f-8f85-57acb0c52e8b
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BILLET
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.  
Kulturhuset Brønden 
Forventet varighed: 2x45 minutter 
Unummererede pladser

Uanset om der er 100 eller 20.000 men-
nesker i salen lever Bryan Adams Jam op 
til deres omdømme som et af Danmarks 
bedste tributebands. J.P. synger, ligner 
og opfører sig nøjagtig som sit forbillede 

Bryan Adams, og bandet spiller som den 
”ægte vare”, så der ikke er noget at mis-
forstå. Det her er rutinerede drenge,  
der kan deres kram og formår at begejstre 
ethvert publikum. 

Lørdag 26. september kl. 20

ebAFLYST – NY DATO 27. f . 2021
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ESIDE!

       KULTURNATTEN ER AFLYST

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/718178ce-9ae4-4bdc-9763-80789edd7999
http://www.brondby.dk/kulturnat
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Coronavirus aflyste i foråret kulturoplevelser over  
hele Danmark – også i Brøndby. Heldigvis har vi 
haft mulighed for at flytte nogle af de aflyste arran
gementer til dette efterår. 

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 naturligvis  
din billet. Læs hvordan under Billetinfo på side 2.

SMÅ HAVER  
STORE DRØMME

SVEND BRINKMANN 
Foredraget torsdag 2/4 i Kulturhuset 
Kilden blev aflyst og udskudt til 
mandag 23/11 kl. 19.

Foredraget ved Claus Dalby torsdag 
12/3 i Café Glenten blev aflyst og  
udskudt til torsdag 22/10 kl. 19.   
Arrangementet flyttes til Kultur-
huset Brønden. HUMØREKSPRESSEN

Koncerten lørdag 4/4 i Kulturhuset 
Kilden blev aflyst og udskudt til 
lørdag 28/11 kl. 20.

KLASSISK KLAVER-
SOLO
Koncerten torsdag 14/5 i Kultur-
huset Brønden blev aflyst og  
udskudt til torsdag 6/5 2021 kl. 19.

Y ATO 12. juni 2021
AFL ST – OBS! NY D

FODBOLDTRICKS
Arrangementet lørdag 14/3 i  
Kulturhuse t Brønden blev aflyst  
og udskudt til lørdag 12/9 kl. 14. 

SMOKIE JAM
Koncerten lørdag 25/4 i Kulturhuset 
Kilden blev aflyst og udskudt til  
lørdag 17/10 kl. 20.

KINGS AND QUEENS
Showet lørdag 13/6 i Kulturhuset 
Kilden blev aflyst og udskudt til  
lørdag 7/11 kl. 19.
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https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/7f209710-154b-4924-9f39-f573f0d328ba
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/3b0ddd31-d5f5-48d2-a674-afb312e22d43
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/dfad6131-dfc9-40cf-ad6f-6f873a005300
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/dfad6131-dfc9-40cf-ad6f-6f873a005300
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/dfad6131-dfc9-40cf-ad6f-6f873a005300
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/dfad6131-dfc9-40cf-ad6f-6f873a005300
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/98c2c296-a569-421b-b911-3636c4a55bf6
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/8a027f13-f405-41de-8dfc-223c0b509ceb
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/8a027f13-f405-41de-8dfc-223c0b509ceb
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/8a027f13-f405-41de-8dfc-223c0b509ceb
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/8a027f13-f405-41de-8dfc-223c0b509ceb
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/62b49659-7235-4b87-ae4f-8ceeace198a2
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/62b49659-7235-4b87-ae4f-8ceeace198a2
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/62b49659-7235-4b87-ae4f-8ceeace198a2
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/62b49659-7235-4b87-ae4f-8ceeace198a2


NY  
APP

Rejsecafé AFLYST
TUREN GÅR TIL USA
Optakt til det amerikanske 
præsidentvalg

Torsdag 29. oktober kl. 15.00 

Vi varmer op til valget 3. november og ser 
nærmere på nogle af landets seværdig-
heder og amerikansk kultur. Vi håber på 
besøg af en kender og serverer forskellige 
amerikanske specialiteter.

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 30 KR.  
Brøndbyvester Bibliotek
Forventet varighed:  2 timer
Unummererede pladser

BIFFEN I 
BRØNDEN 
Gratis filmoplevelser for alle aldre

Bamsebio AFLYST

Film for de mindste og deres  
bamser den sidste lørdag i  
måneden kl. 10.30

Søndagsfilm 
Film for voksne den første søndag
i måneden fra oktober-marts  
kl. 11.30 

Seniorbio
Film for pensionister den første  
onsdag i måneden kl. 11.00 og  
kl. 13.30

BiFFENS SMS-service
Tilmeld dig og modtag titlerne  
på de film, vi viser. 

Send SMS til 1910 med teksten:
123 bamsebio
123 søndagsfilm
123 seniorbio

  

Kender du eReolen Go? 
eReolen Go er bibliotekernes tilbud 
med ebøger, lydbøger og podcasts til 
børn i alderen 7-14 år. På eReolen Go 
logger man ind med sin biblioteksbru-
ger eller sit UNI-Login, hvis dit barns 
skole er tilmeldt tjenesten. 

Book en bibliotekar
Har du brug for hjælp til en konkret  
opg ave? Synes du, det er svært at søge  
i bibliotekets databaser efter litteratur, 
eller mangler du personlig inspiration,  
der kan få læselysten til at blomstre? 

Book en bibliotekar på bibvo@brondby.dk

Vi glæder os til at hjælpe dig!

Anne Glad
Aktuelt foredrag om corona- 
forbrug og kriseadfærd 

Torsdag 29. oktober kl. 19

Livstilseksperten Anne Glad kigger på danskernes forbrug 
under coronakrisen og sammenligner det med sidste 
gang, vi trak i forbrugshåndbremsen. Hvad fortæller  
det om danskerne, at der pludselig ikke er salg i klima-
produkterne længere – eller at sommerhusene for 
en gangs skyld går som varmt brød midt i en  
krisetid? Endelig kommer hun med et forsig-
tigt bud på det kommende forbrug og en 
vældig positiv ting, vi tager med os ud af 
krisen.

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.  
Kulturhuset Brønden
Forventet varighed: 60 minutter
Unummererede pladser

Kendt  
fra TV
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https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/b94fa250-d49b-43b7-be3a-e04942915df4
http://eReolen Go
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/c071bd60-39b7-46ed-8a61-864f6653b2d7
https://ereolengo.dk


Fredag 27. november kl. 13.30-17.00

Traditionen tro er alle børn inviteret til Jul i Brønden.  
I år kan din lille peberkagebager pynte honningkager  
i nissehjælpernes værksted, feste løs med selvest
Langstrømpe og danse rundt om et kæmpestort 

PROGRAM
Kl. 13.30-15.00: Honningkage-værksted – fri entré – 
Kl. 15.00-15.45: Pippis Musikalske Fødselsdagsshow  
– gratis billet –  
Kl. 16.00: Juletræet tændes, vi danser og synger sammen 
med Pippi, til slut får vi kaffe, saftevand og kage – fri entré –

e Pippi 
juletræ.

Fest med Pippi Langstrømpe,  
pynt lækre honningkager  
og dans om juletræ 

Jul i Brønden
Katrine  
Bille fra  

DR spiller  
PippiPIPPIS MUSIKALSKE FØDSELSDAGSSHOW

Verdens stærkeste pige holder fødselsdag  
og din bomstærke pomfrit er inviteret

I anledning af Pippis 75 års fødselsdag besøger hun Brøndby.  
Pippi læser højt fra sine egne fortællinger, leger tingfinder  
og andet sjov. Et festligt liveband sørger for, at det bliver 
en forestilling for fuld musik med velkendte sange  
som “Her kommer Pippi Langstrømpe”,  “Ting finder- 
sangen” og sangen om “Verdens stærkeste pige”.

Kulturhuset Brønden
Gratis billet
For børn 3-8 år
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AFLYST
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DEN STORE NISSEPRØVE
En sjov, hyggelig og interaktiv juleforestilling proppet  
med julesange

Lørdag 19. december kl. 13 

Nisse Nis og Nisse Sisse skal i skole. Det er nemlig sådan,  
at alle nisser hvert 100 år skal til en Nisseprøve for at få lov  
til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet 
bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses skræk  
at skulle ende sine dage som grøn havenisse.
Nisse Nis og Nisse Sisse får en dårlig start på prøven, fordi  
de kommer for sent. Nu får vi se, om de består.

Kulturhuset Kilden
Gratis billet
For børn 4-10 år 

Jul i Vester Jul i Kilden

KREA-LØRDAG
Juleklip for hele familien

Lørdag 5. december kl. 10

Kom forbi og slip dine drillenisser løs med saks og papir.

Brøndbyvester Bibliotek
Fri entré

DET BIMLER OG BAMLER
Juleteater med afsløringer fra et hemmeligt nisseliv

Fredag 11. december kl. 15.30

De to frække nisser Bimler og Bamler driller de voksne,  
når de leger med klokkerne i kirketårnet. 

Brøndbyvester Bibliotek
Gratis billet
For børn fra 4 år

AFLYST AFLYST

https://dreambroker.com/channel/51cs9pvo/wrk2pdgk


Juleshow med Trine Gadeberg

Julen har en stor 
plads i mit hjerte.
Jeg elsker julen, 

julehyggen og 
hele budskabet  

om kærlighed og 
næstekærlighed

Søndag 6. december kl. 15

Trine Gadeberg mestrer det hele, fra stemningsfulde 
salmer til julesange, med et glimt i øjet. Hun akkom-
pagneres af Carl-Aage Eliasson og Jørgen Heick i en  
koncert med klassikere som ”Oh Holy Night”, ”Ave  
Maria” og julesange som ”Dejlig er jorden”, ”Glade 
Jul”, ”Lille Messias”, ”Nu tændes tusind julelys” og 
”Julen har bragt velsignet bud”.

Vi glæder os til endnu engang at byde Trine Gadeberg 
velkommen i Brønden og se hende bringer smilet frem 
hos publikum.

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.  
Kulturhuset Brønden 
Forventet varighed: 75 minutter 
Unummererede pladser

Klassiske julemelodier, der  
får julehjertet til at vokse

TEATRET GORGERNES JULEKONCERT 
Koret med de røde nissehuer  
gentager succesen fra sidste år
Søndag 13. 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 sving-  
ende julehits. 

BILLET
KLIK & KØB BILLET: 125 KR.  
Kulturhuset Kilden 
Forventet varighed: 2 timer 
Unummererede pladser

https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/4f71eeb0-dd40-4241-9a18-fdde2a66d58a
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88
https://oplevbrondby.billetexpressen.dk/#/event/0d0ff9b0-48bc-4639-91a3-a071e631da88



