Brøndby
BLADET

FORÅR 2021

Den
komiske
uskyld
Show med
Flemming Jensen
& Lars Fjeldmose

FARSHAD KHOLGHI · SANNE SALOMONSEN
KEEN ON QUEEN · COMEDYKLUBBEN

MUSICAL:

VI MALER BYEN RØD
Hits fra Dansk Melodi Grand Prix
Premiere: tirsdag 16. marts kl. 19

NYTÅRSKONCERT
Torsdag 21. januar kl. 19.30

Kickstart det nye år med den traditionsrige nytårskoncert
præsenteret af musikskolens dygtige solister, ensembler
og orkestre. Programmet er som altid et festfyrværkeri
af klassisk og rytmisk musik.
BILLET

KLIK & KØB BILLET: 60 KR., BØRN 30 KR.
Kulturhuset Kilden

KL

BILLETINFO

IK

Få dine billetter her:
Oplevbrondby.dk
Kulturhuset Brønden

Brøndby Strand Centrum 60

Kulturhuset Kilden
Nygårds Plads 31

Brøndbyvester Bibliotek

Forestillingsdatoer: onsdag 17.,
torsdag 18., fredag 19. kl. 19
og lørdag 20. marts kl. 13
Endnu en gang fyrer dygtige unge sangere, dansere, skuespillere og musikere fra Brøndby Ungdoms- og Musikskole op under
Kilden. Denne gang med et brag af en fest for alle, der holder
af Dansk Melodi Grand Prix. Forestillingen, Vi maler byen rød,
er en hyldest til de sange, vi kender og elsker, men det er også
et velskrevet drama, der nemt fanger flere generationer.
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.
Kulturhuset Kilden

H E R!

BILLET

billetsalg til arrangementer
for voksne og udvalgte
COVID-19
børneoplevelser. De fleste
INFO
tilbud til 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.

REFUNDERING VED AFLYSNING

UNUMMEREREDE PLADSER

FØLG OS PÅ DE SOCIALE MEDIER

Som udgangspunkt tages billetter ikke
retur. Men covid-19 har betydet ændringer
i vores returpolitik. 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.

Glentemosen 13

BILLETSALG – KLIK & KØB

Du shopper dine billetter hurtigt og
nemt ved at trykke på billetlinket,
Klik & Køb Billet, under hvert arrangement i bladet. Hos Brøndby Kulturhuse og Biblioteker har vi løbende

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

Kulturhuset Brønden
Kulturhuset Kilden
Brøndby-Bibliotekerne
Brøndby Kulturhuse og Biblioteker

Oplev Brøndby Bladet er en appetitvækker til kommunens kulturelle arrangementer · Forsidefoto: Pressefoto med Flemming Jensen
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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BRUDSTYKKER FRA
SANNE SALOMONSENS LIV
– Selvom vi skal holde afstand, inviterer
sangerinden publikum helt tæt på
Lørdag 13. marts kl. 20
Det har aldrig skortet på opfordringer, men
først nu synes Sanne Salomonsen, at tiden
er helt rigtig til at tage ud og møde sit store
publikum i øjenhøjde og fortælle om sit liv
og sin karriere.
Det er hverken til at se, høre eller tro,
men Sanne var bare seks år, da hun i
1962 debuterede som Elverpige i en
TV-opførsel af balletten Elverhøj.
Siden har hun arbejdet bredt
inden for dansk kultur, hvor hun

har sat nogle gevaldige aftryk, samtidig med at hun
har glædet millioner af danskere med adskillige
plader i mange forskellige genrer og et utal af
koncerter over alt i landet. Sanne Salomonsen
har oplevet det meste og arbejdet med de
fleste, så der er nok at fortælle om.
Og det er præcis dét, Sanne vil netop nu.
KLIK & KØB BILLET: 300 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

Jeg tror, at det er sundt at åbne sig i en tid, hvor vi
bliver bedt om at lukke ned og forskanse os. Vi skal
holde afstand, ja, men vi kan godt komme tættere
på hinanden, og derfor glæder jeg mig til at møde mit
publikum på en helt anden måde, og hvor alt kan ske.”
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KLASSISKE KLAVERKONCERTER
Med pianist Cecilie Holst Bodin
ved tangenterne
SÅ ENGLENE SYNGER

LYS & MØRKE

ROMANTISK KLAVERMUSIK

Torsdag 18. marts kl. 19

Torsdag 8. april kl. 19

Torsdag 6. maj kl. 19

Violinist Agnes Hauge og pianist Cecilie
Holst Bodin spiller inderlige og udtryksfulde værker, som blandt andre den
franske komponist César Francks stort
anlagte og dramatiske violinsonate og
Mozarts melankolske og sangbare violinsonate i e-mol. Publikum føres sikkert
gennem musikken med tid til fordybelse
i violinens syngende tone – i hvilken man
til tider kan høre selv englene synge.

Pianist Cecilie Holst Bodin tager os
på rejse fra mørke til lys. Fra en af
Beethovens mest depressive sonater
og videre over Johann Sebastian Bachs
musik, der som et naturens soundtrack
flyder afsted uafhængigt af mennesket.
Aftenen afrundes med et komplekst
Chopinværk, Polonaise Fantaisie, der
sjældent spilles på dansk grund.

Nyd en aften med højromantisk klavermusik af komponister som Robert Schumann, Frédéríc Chopin og Sergej Rachmaninov i hænderne på en ung, ildfuld
pianist. Vi skal tværs igennem Europa fra
Tyskland og Østrig til Polen og videre til
Rusland. Midt i den store, følelsesladede
og romantiske musik vil der også være
en wienerklassisk perle, som man kan
tage med sig ud i forårsaftenen.

KLIK & HENT GRATIS BILLET
Kulturhuset Brønden

BILLET

Bent Fabricius-Bjerres tre liv
Vi hylder et kulturikon
Torsdag 8. april 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.
KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Kulturhuset Kilden
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BILLET

Holder du dig
åben og nysgerrig, holder
du livsgnisten

tændt
– BENT FABRICIUSBJERRE

KLIK & HENT GRATIS BILLET
Kulturhuset Brønden

BILLET

En biografi af Danni Travn

BILLET

BENT FABRICIUS - BJERRE

KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Kulturhuset Brønden

Gyldendal

BOOKTALK

TEATERKONCERT

med Annette
Bjergfeldt

En aften med
sanghits og hygge

Om romanen Højsangen
fra Palermovej

Lørdag 16. januar kl. 19

Onsdag 24. marts kl. 19

Teaterkoncerten er resultatet af et halvt års fokuseret
sangtræning. På scenen står 13 modige amatørvokalister
klar til at fortolke nye og gamle pop-, musical- og rockhits.
I samarbejde med Kulturhuset Kilden byder teaterkoncertholdet fra House of Singing og sangtræner Gitte Degn
velkommen til en storslået og rørende koncert.

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 modtagelse. 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

!

SE S MA

P R ØVE H
ER

GS

BILLET

KLIK & HENT GRATIS BILLET
Kulturhuset Kilden

BILLET

ELVIS IS ALIVE

Et latterligt rock’n’roll show
Fredag 5. marts 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.
T

KLIK & KØB BILLET: 100 KR. BILLE
Kulturhuset Brønden
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COMEDYKLUBBEN
Brian Mørk, Jesper Juhl &
Valdemar Pustelnik

JESPER JUHL

Satirevært og skuespiller i
blandt andet TV-serien Kristian

Fredag 22. januar kl. 20

Han har vundet prisen som årets talent ved
Zulu Comedy Galla og modtaget TV-prisen
for sit eget satire-show Absurdistan.

Træk stikket fra januar og varm dig ved knitrende jokes
i mørket. Mændene bag den glødende humor er alle kendt
fra den danske standup-scene og fra TV.
KLIK & KØB BILLET: 120 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

!

SE S MA

P R ØVE H
ER

GS

BRIAN MØRK

Bedst kendt fra Brian Mørk Show

Brian har været med i mange forskellige
TV-udsendelser på både Danmarks Radio og TV 2.
Heriblandt Talegaver til Børn og Comedy Aid.

VALDEMAR PUSTELNIK

Rutineret komiker og vært med
4 soloshows i bagagen

Valdemar optræder både i Danmark og udlandet.
Han er vært på podcasten Den Dumme Dumme Quiz
og spiller med i en række TV-produktioner, blandt andet
Store Lars fra 2019.
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Bohemian Rhapsody

WE ARE THE
CHAMPIONS
The Show
Must Go On

RADIO GAGA
Don’t Stop
Me Now

KEEN ON QUEEN
Queens musik er rocket, melodisk,
teatralsk, indfølt og elsket på tværs
af generationer. Den kærlighed øser
kopibandet Keen On Queen ud af, når

SE S MA

de leverer musik 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

!

Lørdag 13. februar kl. 20

P R ØVE H
ER

WILL rock you!

GS

har delt scene med
internationale navne som
Metallica, Dizzy Mizz Lizzy og D-A-D.
KLIK & KØB BILLET: 150 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

DEN KOMISKE USKYLD
Historier fra 40 års kulturliv
med Flemming Jensen

Han har været der hele tiden, synes man måske. Fra Nissebandens 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.

EN HER
!
ILS

SE

H

Fredag 19. marts kl. 20

Men hvordan blev det alt sammen til? Og hvad skete der bag scenen? Det får vi
svar på, når Flemming Jensen ruller sig ud, akkompangeret af Lars Fjeldmose,
i et fantastisk show spækket med kendte viser, sange og monologer lige fra Ka’
du huske? til Hov! Den dér er da helt ny!
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KLIK & KØB BILLET: 125 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

DU KAN FLYTTE BJERGE
Foredrag med Farshad Kholghi
Fredag 16. april kl. 20
Farshad Kholghi er en dansk-iransk debattør og skuespiller med roller i blandt andre filmen
Nordkraft og TV-serien 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 Brønden
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BILLET

!

LÅ N LOLA

Ø G ER H

ER

SB

Foredrag med

LOLA JENSEN
Den populære familievejleder inviterer
travle børnefamilier ind til en snak
om hverdagen

Mandag 19. april kl. 19
Lola Jensen er klar til at give Familien Danmark et kærligt spark bagi og en masse
gode råd, der får parforholdet til at blomstre side om side med snotnæser, søvnmangel og våde flyverdragter. Med sjove eksempler sætter hun fokus på parforholdet,
forældrerollen og på trivslen i familien.
Lola har i mange år været fast gæst i Go' morgen Danmark på TV 2, hvor hun hjælper
de danske børnefamilier med at få deres hverdag til at hænge sammen. Lola er med
sine skarpe iagttagelser og underholdende personlighed blevet den mest ærlige og
anvendte ekspert, når det kniber med at få ro på børn, familie, parforhold og job.
KLIK & KØB BILET: 30 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

Børn er, som de
altid har været. Det er
barndommen, der har
forandret sig. Der er
mere tempo og støj end
for bare få år siden, og
børnene skrumler i dag
rundt i det hurtige livs
bagagerum. Men mindre
fart giver roligere
og gladere børn.
– LOLA JENSEN, MÅ VI SÅ FÅ RO!
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INTIMKONCERT MED
TEATRET GORGERNE
En unik musikalsk oplevelse spækket
med kendte musicalhits
Fredag 19. februar kl. 19.30, lørdag
20. februar kl. 19.30, søndag
21. februar kl. 15

både kendte hits og en masse fantastiske sange, du ikke
anede eksisterede. Skynd dig at få fingre i en billet, der
er altid rift om pladserne.

Alt barberes ned til det allermest essentielle – musikken og
det enorme repertoire som musicalgenren byder på. Du får

KLIK & KØB BILLET: 125 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

ET ANDET
ORD
En nyskrevet absurd komedie
om berømmelse, fankultur og
vores fascination af reality-TV

Fredag 14. maj kl. 19.30, lørdag 15.
maj kl. 19.30, søndag 16. maj kl. 15
“Du kan aldrig få nok af dét, du ikke har brug for” er diagnosen, som læge Steen Petersen giver hovedpersonen Anders,
der de sidste 40 dage været fanget på herretoilettet i en
kontorbygning. Han lider af en akut og temmelig upraktisk
sygdom, der har gjort ham til stjerne i et nyt realityshow. Hans
10

eneste støtter er den entusiastiske forsikringssælger Joe og
lægen Steen. TV-produceren Mynthe er fast besluttet på at
skabe det bedste TV-format nogensinde, men da den unge fan
Theodor bliver involveret, begynder virkeligheden langsomt
at falde fra hinanden, og alle har mere at miste, end de tror.
KLIK & KØB BILLET: 120 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

MOTOR
MILLE

Danseshow med en
af børnenes mest
elskede stjerner
Lørdag 20. marts kl. 14
De mindste kender efterhånden den seje pige med de lyse fletninger ganske godt. De seneste år har de nemlig mødt hende i rigtig
mange sammenhænge på Ramasjang. Blandt andet i Monster
Busters, Cirkus Summarum og ikke mindst Ramasjang Club, hvor
hun elsker at danse. Både børn og voksne kan være med, når Motor
Mille fyrer den af med sang, musik, dans, sjov og ballade.
Det fantastiske danseshow vil få alle til at
hoppe, dreje rundt og baske med armene.

TIGERTRÆNING
Legekoncert

-

Lørdag 10. april kl. 11
Vær med, når Brønden forvandles til en
stor legeplads for både børn og voksne
med sjove lege og akrobatik, sværdkamp
og tumlelege, musik og sange, ansigtsmaling og ikke mindst den 40 meter
lange tiger Long Fei! Legene er styret
af idrætspædagog Lise Steffensen og
ledsaget af levende, swingende musik
og sange, der er skrevet specielt til
hver leg.
KLIK & KØB BILLET: 20 KR.
For børn 3-6 år
Kulturhuset Brønden
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BILLET

KLIK & KØB BILLET:
BILLET
50 KR.
For børn 3-10 år
Kulturhuset Brønden

SGT. PEPPER
Først tror du, det er løgn
– så tror du, det er The Beatles
Lørdag 24. april 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 instrumenter, der giver den helt rigtige 60’er lyd.

KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Kilden

BILLET

Sammen hylder vi sangene og bandet, der revolutionerede
populærmusikken.

FOOJAM
Kærlighed til
Foo Fighters

Support

JFK Jr.

Lørdag 15. maj kl. 20
FooJam er en velspillende og

sammentømret
bandkonstellation,
der leverer med en autentisk energi.
En troværdig lydgengivelse og intens
sceneoptræden gør dem til noget
nær det tætteste, du kommer på

BRYAN ADAMS JAM
Koncerten, vi har ventet på!

Lørdag 27. februar kl. 20
Koncerten blev rykket fra lørdag 26. september 2020 til 2021 grundet corona.
Billetter fra den første dato gælder automatisk til den nye. Har du ikke
mulighed for at deltage, refunderer vi naturligvis din billet. Se side 2.
KLIK & KØB BILLET: 75 KR.
12

BILLET

Kulturhuset Brønden

Foo Fighters selv. Gør dig klar til
hæsblæsende grunge og guitardryppende lyd!
KLIK & KØB BILLET: 100 KR.
Kulturhuset Brønden

BILLET

COMEDY
MEDY J
JU
UNI
NIO
OR
Standup for børn
Mandag 15. februar kl. 11 og kl. 13
Et stærkt hold af kendte komikere går på senen for at give
din mindste, store kærlighed noget at grine af. For første
gang i Brøndby – tag godt imod Comedy Junior!
KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Comedy Junior 6-10 år
Kulturhuset Brønden

BILLET

KLIK & KØB BILLET: 50 KR.
Comedy Junior 10-14 år
Kulturhuset Brønden

BILLET

LINETTE STAMP
CHRISTENSEN OG
ANDRÉ JENSEN
Et legende bevægelsesunivers med
brum i basunen

Linette Stamp Christensen er
danser og koreograf. André Jensen
er dansk basunist, tubaist, der har
spillet med L.O.C., MØ, PHLAKE og Django.
Sammen sætter de skub i fantasien.

LASSE MADSEN

Jysk chamør kendt
fra Ultra Snydt på DR
Lasse Madsen mestrer stærke jokes og improvisation. Han var ”æsel” ved Zulu Comedy
Galla 2017 og har det seneste år haft succes
på DR Ultra Snydt med Mahamad Habane,
der blev nomineret til TV-prisen.

VALDEMAR PUSTELNIK

Rutineret komiker med 4 soloshows i bagagen
Valdemar er vært på podcasten Den Dumme Dumme Quiz
og spiller med i en række TV-produktioner, blandt andet
Store Lars fra 2019.
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KIM ANDERSEN

Et særpræget
univers af humoristisk
og hårdtslående magi
Kim Andersens blanding af comedy,
mentalisme og bizar magi er unik. Dette
sikrede ham en plads som et af
”de nye håb” i Zulu Comedy
Galla 2011 i Operaen.

BØRNEprogram
Peter Pedal og
affaldssorteringen
Show, sjov og selfies med
verdens dejligste spilopmager
Lørdag 8. maj kl. 15
Peter Pedal og hans trofaste ven, Manden
med den gule hat, gør os alle sammen
klogere på affaldssortering i et show
med sang, musik og en lille smule af
Peter Pedals ulykker.

KLIK & KØB BILLET: 30 KR.
For børn 2-7 år
Meet and greet efter showet
Kulturhuset Brønden

BILLET

KALENDEROVERSIGT
SØNDAG 7. FEBRUAR KL. 13

LØRDAG 20. MARTS KL. 14

TORSDAG 6. MAJ KL. 17

Børneteater: Verdens rigeste tosse
For børn 4-10 år
Gratis billet
Brønden

Motor Mille – Danseshow
For børn 3-10 år
Billet: 50 kr.
Brønden

Billedbøger og bolognese
For børn 3-6 år
Børn gratis, voksne 20 kr.
Kilden

MANDAG 15. FEBRUAR KL. 11 & KL. 13

SØNDAG 28. MARTS KL. 13

LØRDAG 8. MAJ KL. 15

Comedy Junior
Kl. 11 for børn 6-10 år
Kl. 13 for børn 10-14 år
Billet: 50 kr
Brønden

Børneteater: Far til vejrs
med Alfons Åberg
For børn 2-9 år
Gratis billet
Kilden

Show med Peter Pedal
For børn 2-7 år
Billet: 30 kr.
Brønden

ONSDAG 17. FEBRUAR KL. 13

LØRDAG 10. APRIL KL. 10 & 12

Børneteater: Prinsessen på ærten
For børn 3-9 år
Gratis billet
Kilden

Krea-lørdag: Silk Clay
For hele familien
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek

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

LØRDAG 27.FEBRUAR KL. 10.30

LØRDAG 10. APRIL KL. 11

Børneteater: Pelzz
For børn ½ -3 år
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek

Legekoncert med Tigertræning
For børn 3-6 år
Billet: 20 kr.
Brønden

SØNDAG 7. MARTS KL. 13

MANDAG 19. APRIL KL. 17

Børneteater: Hos Andersen
For børn 3 år+
Brønden

Begynderlæsning og bolognese
For børn 6-10 år
Børn gratis, voksne 20 kr.
Brønden

ET

BILL

HE

N T B Ø RN

ILLETTER
R!

Krea-lørdag: Påskeklip
For hele familien
Gratis billet
Brøndbyvester Bibliotek

EB

HE

LØRDAG 13. MARTS KL. 10 & 12

LØRDAG 8. MAJ KL. 10.30 & 13.30

TORSDAG 29. APRIL KL. 17

Begynderlæsning og bolognese
For børn 6-10 år
Børn gratis, voksne 20 kr.
Kilden

Far til vejrs med
Alfons Åberg
Børneteater med far
og søn fra bøgerne

Søndag 28. marts kl. 13
Far kan ikke huske, hvad det er, han ikke må glemme
at huske! Alfons vil hellere have, at far skal lege,
så han gør alt, hvad han kan for at få ham med i
legen. Det bliver både til helikopterture til
junglen, spøgelser og ruminvasion. Og så er
fars sidste lakridspibe pludselig væk ...
ILLET

KLIK & HENT GRATIS BILLET B
For børn 2-9 år
Kulturhuset Kilden
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Jazzklubben
Fredagsjazz i Kulturhuset Brønden

Bottos Jazzband

Fredag 22. januar

En dynamisk spillestil med et
Happy Jazz-repertoire, der spænder
fra Traditionel Jazz, New Orleans,
Swing og Dixie.

Kim Menzer Jazz &
Blues Band
Fredag 19. februar

Bluesmusik fra den store uopslidelige amerikanske sangskat
med varme Swing Beats og et
improviserende udtryk.

Billet: 100 kr.
For medlemmer: 50 kr.
Spisebillet: 85 kr. bestilles senest
søndag før arrangementet på

Tribute to Papa Bue
– Bandet
Fredag 12. marts

Traditionel Jazz af musikere der har
spillet sammen i Papa Bues legendariske orkester, Papa Bues Viking
Jazzband.

Book en bibliotekar

River Jazz & Blues Band
Fredag 9. april

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

tlf.: 2298 2603
Medlemskab for hele året: 180 kr.
Billetter og medlemskab sælges
i døren

Book en bibliotekar på bibvo@brondby.dk

Traditionel Jazz, Blues, Swing,
Boogie, Latin og egne numre.
Serveret med jysk lune siden 1971.

Vi glæder os til at hjælpe dig!

MINIBIO
I BRØNDEN

I vores lille hyggelige minibio i Brønden
er der gratis filmoplevelser året rundt.

AL

LE RI H E R

JANUAR – BIRGITTE SMAAKJÆR

APRIL – BIENNALEN

Fernisering ved Nytårskuren torsdag 7. januar
kl. 17.30

Fernisering onsdag 7. april
kl. 17.30

Årets taler er Kent Max Magelund

MAJ – ALEN ALIGRUDIC – FOTO

FEBRUAR – INGEN UDSTILLING

Fernisering ved matinéen
søndag 9. maj kl. 13

MARTS – GITTE VALENTINERBRANTH

JUNI – CHARLOTTE BØGH AAGAARD

Fernisering torsdag
4. marts kl. 17.30
15

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

!

GRATIS kunstudstillinger
i Kulturhuset Kilden

SE G

BRØNDBY
KUNSTFORENING

Bamsebio
Filmtilbuddet for de allermindste
holder pause.

Fernisering fredag 4. juni
kl. 16

Seniorbio
Film for pensionister den første onsdag
i måneden kl. 11.00 og kl. 13.30
Minibios SMS-service
Tilmeld dig vores SMS-service og
modtag titlerne på de film, vi viser.
Send en SMS til 1910 med teksten:
123 bamsebio
123 søndagsfilm
123 seniorbio
Det koster almindelig sms-takst.

