
EFTERÅR 2020

 MIKE STERN • PAUL POTTS 
KIRSTEN THORUP • DODO & THE DODOS 
 CARL EMIL • ERANN DD • ANDERS AGGER 
LOTTE ANDERSEN • SINNE EEG OG DR BIG BAND 
 CAROLINE HENDERSON • HANNE BOEL

MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  RESTAURANT
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  LÆSEHUNDEN (6)

19. AUG  SKAK FOR SJOV (6)

26. AUG  QUIZAFTEN (6)

26. AUG  SKAK FOR SJOV (6)

29. AUG  LEGENDE LÆRING (7)

2. SEP  ABSOLUT BEETHOVEN (7)

2. SEP  SKAK FOR SJOV (6)

3. SEP  LEG OG BEVÆGELSE (7)

5. SEP  FØRSTEHJÆLP TIL  

 SMÅBØRN (7)

7. SEP  MUSIKFILM: EIGHT DAYS A  

 WEEK: THE TOURING YEARS (7)

8. SEP  MOOT MOOT (4)

9. SEP  SKAK FOR SJOV (6)

10. SEP  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET:  

 KEND DIG SELV (8)

11. SEP  KÆRLIGHED (8)

12. SEP  KREA-VÆRKSTED (9)

12. SEP  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (9)

12. SEP  FLAMENCO LATIN JAZZ (9)

15. SEP  HELENE BLUM & HARALD 

 HAUGAARD BAND (10)

16. SEP  SKAK FOR SJOV (6)

16. SEP  KEND DINE KLASSIKERE:   

 CHARLES DICKENS (10)

18. SEP  CAROLINE HENDERSON (11)

19. SEP  KARIUS OG BAKTUS (12)

20. SEP  NIELS LAN DOKY (12)

23. SEP  SKAK FOR SJOV (6) 

23. SEP  MØD DE LOKALE  

 FORFATTERE (13)

24. SEP  BABYMASSAGE (13)

25. SEP  MØD SALLYS FAR: 

 THOMAS BRUNSTRØM (14)

25. SEP  KRASH (14)

26. SEP  LEGENDE LÆRING (7)

29. SEP  GUIDET FÆLLESLÆSNING (13)

30. SEP  SKAK FOR SJOV (6)

30. SEP  QUIZAFTEN (6) 

30. SEP  CLOSE TO YOU – EN HYLDEST  

 TIL CARPENTERS (15)

1. OKT  LEG OG BEVÆGELSE (7)

1. OKT  SINNE EEG & DR BIG BAND (15)

1. OKT  STEMMER PÅ TOUR M. 

 LOTTE ANDERSEN (16)

1. OKT  DRUG REBELS – 

 ET ROAD SHOW (16)

2. OKT  DODO & THE DODOS (17)

3. OKT  LÆR OM MONTERING (18)

3. OKT  GASORLEANS (18)

7. OKT  SKAK FOR SJOV (6)

7. OKT  RUED LANGGAARDS LIV 

 OG MUSIK (19)

8. OKT  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET:  

 FORHOLD (19)

9. OKT  JOHN LENNON 80 ÅR (19)

10. OKT  MODELLERVOKS 

 WORKSHOP (20)

13. OKT  ZOO KOMMER PÅ BESØG (20)

13. OKT  GUIDET FÆLLESLÆSNING (20)

14. OKT  SKAK FOR SJOV (6)

16. OKT  KOM OG HØR OM MIRA (21)

19. OKT  KONCERTFILM: NORAH JONES –  

 LIVE IN 2004 (21)

20. OKT  FORFATTERMØDE: 

 KIRSTEN THORUP (22)

21. OKT  SKAK FOR SJOV (6)

21. OKT  NÅR EN FORFATTER MØDER 

 EN MORDER (22)

23. OKT  EN HELDIG KARTOFFEL (23)

23. OKT  MIKE STERN QUARTET (23)

24. OKT  KREA-VÆRKSTED (9)

24. OKT  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (8)

24. OKT  SVÆRDET I STENEN (24)

27. OKT  TIBET OG HIMMELTOGET (25)

28. OKT  QUIZAFTEN (6)

28. OKT  SKAK FOR SJOV (6)

28. OKT  FOYER-KONCERTER (25) 

28. OKT  KEND DINE KLASSIKERE: 

 EDGAR ALLAN POE (25)

30. OKT  ERANN DD (26)

31. OKT  LEGENDE LÆRING (7)

31. OKT  EVERYBODY’S TALKING (27)

2. NOV  BALLETFILM (28)

3. NOV  AN EVE AND AN ADAM (4)

4. NOV  SKAK FOR SJOV (6)

4. NOV  JAGTEN PÅ GENSTANDE FRA  

 HIRSCHHOLM SLOT (29)

 

4. NOV  SÅDAN RUSTER VI BØRN TIL  

 LIVET V. SOFIE MÜNSTER (28)

5. NOV  LEG OG BEVÆGELSE (7)

5. NOV  ANTI-INFLAMMATORISK  

 KOST (29)

6. NOV  CARL EMIL (30)

7. NOV  LÆR OM DOBBELTSTRIK (31)

7. NOV  LASSE-LEIF BANKO OG  

 HØJTLÆSNING (31)

7. NOV  DEN GERRIGE (32)

9. NOV  GUSTAV PIEKUT (33)

10. NOV  GUIDET FÆLLESLÆSNING (34)

 

10. NOV  SØMANDEN, HELMIG & 

 HEAVY AGGER (33)

11. NOV  SKAK FOR SJOV (6)

11. NOV  EN DANNELSESREJSE GENNEM  

 NORDSJÆLLAND (34)

12. NOV  BABYMOTORIK (34)

12. NOV  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET: 

 ARBEJDE (35)

13. NOV  BEST OF BOWIE (35)

14. NOV  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (8)

14. NOV  KREA-VÆRKSTED (9)

16. NOV  BANDAFTEN (36)

17. NOV  LIVESTREAMING FRA AARHUS  

 UNIVERSITET (36)

17. NOV  FORFATTERMØDE: 

 OM HUNDREDE ÅR (36)

18. NOV  SKAK FOR SJOV (6)

18. NOV  FOYER-KONCERTER (25) 

19. NOV  OPLEV EUROPA MED TOG (37)

20. NOV GREAT GUITAR NIGHT (37)

24. NOV  HUMAN IN BALANCE (38)

25. NOV  SKAK FOR SJOV (6)

25 NOV  KEND DINE KLASSIKERE: 

 VIRGINIA WOOLF (38) 

25. NOV  QUIZAFTEN (6)

26. NOV BESÆTTELSE OG BEFRIELSE I  

 HØRSHOLM 1940-1945 (39)

26. NOV  JAGTEN PÅ DET GODE 

 MENNESKE (39)

27. NOV  HOLD JULEFROKOST MED  

 RUGSTED & KREUTZFELDT (40)

28. NOV  LEGENDE LÆRING (7)

28. NOV  HANNE BOEL – AKUSTISK (41)

1. DEC  GUIDET FÆLLESLÆSNING (42)

2. DEC  FORTIDENS JERNUDVINDING I  

 NORDSJÆLLAND (42)

3. DEC  LEG OG BEVÆGELSE (7)

 

4. DEC  IDA NIELSEN & 

 THE FUNKBOTS (42)

5. DEC  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (8)

5. DEC  KREA-VÆRKSTED (9)

5. DEC  GOD JUL CIRKELINE (43)

9. DEC  DANMARK-EKSPEDITIONEN (44)

10. DEC  NØDDEKNÆKKEREN (44) 

11. DEC  NØDDEKNÆKKEREN (44)

11. DEC  LUCIAOPTOG (44)

12. DEC  PAUL POTTS M. LENE SIEL (45)

15. DEC  KEND DINE KLASSIKERE: 

 GOETHE (46)

16. DEC  FOYER-KONCERTER (25)

16. DEC  DREAMERS CIRCUS. HØRSHOLM  

 MUSIKFORENING (46)

18. DEC  JULETRÆETS HEMMELIGHED (47)

2021
13. JAN  GUIDET FÆLLESLÆSNING (47)

18. JAN  DANMARKS FØRSTE 

 FRIHEDSKÆMPERE (48)

19. JAN  TEATRO DELUSIO (4)

25. JAN  MELLEM YTRINGSFRIHED 

 OG NATIONALSTAT (48)

27. JAN  FÅ VURDERET DINE TING 

 PÅ BIBLIOTEKET (48)

27. JAN  QUIZAFTEN (6)

31. JAN  ROBIN HOOD (49)

5. FEB  IN THE AIR TONIGHT (49)

VELKOMMEN 

Det har fået en helt ny betydning for os at 

kunne åbne dørene igen til en ny sæson!

 

Vi glæder os til at byde velkommen til en 

endnu bredere vifte af kulturoplevelser 

end nogensinde før.

 

Her i sæsonkalenderen kan du læse mere 

om de kommende koncerter, teaterfore-

stillinger, foredrag, film og en lang række 

andre arrangementer for store og små.  

 

Vi er især glade for, at det er lykkedes  

os at præsentere nye datoer for flere  

af de udsolgte arrangementer fra sidste  

sæson, som blev aflyst på grund af ned-

lukningen.  

 

Så gå på opdagelse i magasinet, hvor du 

kan finde både helt nye kulturtilbud og 

velkendte arrangementer på programmet.

 

Vi ser frem til at mødes til mange gode 

oplevelser i Kulturhus Trommen i den  

nye sæson.

KULTURHUS TROMMEN
Bibliotekstorvet 1

2970 Hørsholm

TROMMEN

Tlf. 48 49 53 50

Trommen@horsholm.dk

Trommen.dk

HØRSHOLM BIBLIOTEK

Tlf: 48 49 57 50

Horsbib@horsholm.dk

Biblioteket.horsholm.dk

BØF & BOLLE 

Tlf: 45 86 10 01 
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



NYSKABENDE TEATER TIL EN 
GO’ PRIS

3ater+
TIR 19. JAN KL. 19.00

TEATRO DELUSIO
   STORTROMMEN – TEATER

Gæstespil af det eminente tyske kompag-

ni Familie Flöz, som med forestillingen 

‘Teatro Delusio’ præsenterer ”teater i 

teatret”. På scenen triumferer skuespillere 

i betagende kampscener, dødbringende 

intriger og hjertebrydende arier. Bag sce-

nen arbejder tre sceneteknikere i mørke, 

men nu kommer deres normalt skjulte liv 

frem i lyset.

Familie Flöz har skabt en lille familie, hvis 

hjem er selve teatret: Den effektive Bob er 

ung, stærk og uforudsigelig. Den kronisk 

trætte og syge Bernd bliver konstant 

hundset med. Og den inaktive, altid sultne 

Ivan er permanent aktiv, så han ikke mister 

kontrollen over forestillingerne.

Familie Flöz er berømt for sine tavse, 

poetiske forestillinger skabt med humor, 

masker, improvisation, mime og fysisk ko-

medie, hvor publikum genkender sig selv.

BILLETTER: 125 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

TIR 3. NOV KL. 19.00

AN EVE AND  
AN ADAM
   STORTROMMEN – DANS

Danseforestilling, som gentænker vores 

forhold til nøgenhed og diskuterer nuti-

dens kropsidealer. Et bevægelsesforløb 

med dansere iklædt tøj og bagefter sam-

me sekvens – nu helt nøgne. Det er et af 

grebene i koreograf Palle Granhøjs forestil-

ling, som blev præmieret med en Reumert 

for årets danseforestilling i 2019.

“Adam og hans kvinde var nøgne, men de 

skammede sig ikke” (1. Mosebog 2,25). I 

dag dækker vi den naturlige krop til i det 

offentlige rum, mens den ’perfekte’ krop 

flashes på sociale platforme og i medierne. 

Tilsyneladende findes blufærdigheden ikke 

mere, når det drejer sig om den nøgne 

krop i den virtuelle verden.

Den ’perfekte’ krop er overalt. Samtidig 

bliver børn og unge fritaget for at gå i bad 

efter idræt. I fitnesscentre dyrker mænd 

og kvinder deres kroppe som aldrig før, 

men de vil ikke vise sig nøgne i bruse-

badet. Er det et problem, at det mest 

naturlige ved os er ved at blive det mest 

sårbare? Danseforestillingen ’An Eve And 

An Adam’ ser den nøgne sandhed i øjnene 

– uden filter.

BILLETTER: 125 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

ONS 5. MAJ 2021 KL. 19.00

ILT
   STORTROMMEN – TEATER

Har du nogensinde hørt om manden, der 

opfandt saxofonen? Forestillingen ’Ilt’ med 

fysisk performer og saxofonist Lars Lin-

degaard Gregersen alene på scenen med 

sine saxofoner er en fusion af fysisk teater, 

akrobatik, live musik og fortælleteater.

’Ilt’ går filosofisk og æstetisk til værks i be-

handlingen af emnet om saxofoner, luft, ilt 

og åndedræt. Imens han spiller, fortæller 

manden på scenen om en jazzsaxofonists 

sidste åndedrag og den saxofon, der var 

hans bedstefars arvestykke fra 1920.

Historierne bringer os på besøg i Rafaelles 

instrumentbutik ved foden af en rygende 

vulkan, hvor der findes en kæmpestor 

kontrabassaxofon. Og mellem hver et pust 

i saxofonen, under hver historie og mellem 

hver en sætning, deler vi et åndedrag.

BILLETTER: 125 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

I Kulturhus Trommens 3ater+ serie kan du opleve  
nyskabende scenekunst til ekstra lave priser.

I ‘Moot Moot’ leverer to af Skotlands bedste live-artister 
et absurd show om moderne kommunikation. Danse-
forestillingen ‘An Eve And An Adam’ sætter fokus på 
vores forhold til nøgenhed. ‘Teatro Delusio’ er med det 
tyske kompagni Familie Flöz, der er kendt for sin brug 
af masker i tavse forestillinger. I forestillingen ‘Ilt’ kan  
du opleve fysisk teater om saxofonens historie.

Ved køb af alle fire forestillinger er billetprisen  
kun 45 kr. pr. forestilling.

4 5

TIR 8. SEP KL. 19.00

MOOT MOOT
   STORTROMMEN – TEATER

Bizar performance-teater om kommuni-

kation, connection og ensomhed i vores 

moderne samfund leveret af kunstnerne 

Rosana Cade og Ivor MacAskill fra Glas-

gow. De spiller to identiske DJ’s, Barry og 

Barry, som desperat søger efter en forbin-

delse til verden uden for studiet i deres 

surrealistiske radio-telefon-talkshow.

De finder humoren, varmen og fortvivlel-

sen frem i det absurde. De spinder et tykt 

net af klicheer og slagord i deres ekko-

kammer fra det ydre rum. Det hele akkom-

pagneres af et underligt soundscape af 

Yas Clarke, som kører lyden live on stage 

inklusiv stemmemanipulation, lydeffekter 

og jingles.

Moot Moot er et skarpt koreograferet 

show, som stiller gribende spørgsmål om, 

hvordan den moderne kommunikation 

foregår. En på samme tid tilgængelig, 

humoristisk og eksperimenterende fore-

stilling.

BILLETTER: 125 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.
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ONS 26. AUG KL. 19.00 
ONS 30. SEP KL. 19.00
ONS 28. OKT KL. 19.00
ONS 25. NOV KL. 19.00
ONS 27. JAN 2021 KL. 19.00

 QUIZAFTEN
  UDLÅNET – QUIZ

Kulturhus Trommens populære quizafte-

ner fortsætter. Der quizzes på paratviden 

inden for ni forskellige kategorier. Et hold 

må bestå af maks. fire personer, og holdet 

sammensættes af deltagerne selv.

Vores hus-café Bøf & Bolle serverer 

Mørbradgryde, Boeuf Bourguignon eller 

Boller i karry til speciel quizpris: 65 kr. for 

deltagere i quizzen. Kontakt på 4586 1001 
eller info@bøfogbolle.dk og bestil, så står 
maden klar, når I kommer – og I sikrer jer, 

at der ikke er udsolgt.

BILLETTER: 40 KR. 

26. august (billetsalg fra 1. juli)

30. september (billetsalg fra 5. aug)

28. oktober (billetsalg fra 2. sep)

25. november (billetsalg fra 30. sep)

27. januar (billetsalg fra 2. dec)

HVER ONSDAG 
19. AUG – 25. NOV KL. 16.00

 SKAK FOR SJOV
  SPIESSALEN - WORKSHOP 

Skak for sjov er et tilbud for nybegyndere

i aldersgruppen 5 til 6 år.

Skak er først og fremmest en sjov leg med

brikker, tal og bogstaver, hvor børnene 

udvikler deres logiske og kreative viden. 

Samtidig udvikler det også børns tålmo-

dighed, venskaber og god opførsel.

Vi ønsker altid hinanden god “kamp” og

siger farvel, når vi skal hjem.

Skak for Sjov tilbydes til maks. 10 børn,

hvor først-til-mølle-princippet gælder.

Tilmelding til lehnsdal@hotmail.com.

Vi starter op med et orienteringsmøde for 

børn og forældre onsdag den 19. august  

kl. 16.00-17.00. 

Derefter er der Skak for sjov hver onsdag 

frem til den 25. november

FRI ENTRÉ

LÆSEHUNDEN
  BØRNEUDLÅNET – LÆSEFORLØB

Læsehunden Balou er 7 år gammel. Balou 

elsker at hygge, lytte og måske samtidig 

blive nusset, og derfor er han en hund 

efter at styrke læselysten hos børn, der 

måske ikke helt har fået knækket læseko-

den endnu.

 

En læsestund varer ca. 30 min og foregår 

på Hørsholm Bibliotek. Vi starter med at 

hilse, hygger lidt med hunden og snakker 

om, hvordan det går med læsningen. Så 

læser barnet højt for hunden (15 min.), og 

vi slutter med lidt hundeøvelser og tricks.

Læseforløbet varer 6 uger, og dit barn får 

et diplom, når forløbet er slut. 

Vi starter op i efteråret 2020 – Husk tilmel-

ding, man kan ikke bare møde op.

Kender du et barn, som har lyst til at læse 

sammen med Balou, er du velkommen til 

kontakte Kristina Krabbe Oksen på  

krko@horsholm.dk for mere information.
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ONS 2. SEP KL. 11.30

ABSOLUT  
BEETHOVEN 
   STORTROMMEN – SKOLEKONCERT

Elever i Hørsholms 4.-8. klasser inviteres til 

et brag af en skolekoncert, når Danmarks 

Underholdningsorkester sammen med 

sanger og skuespiller Christine Skou fejrer 

den epokegørende komponist Ludwig van 

Beethovens 250-års fødselsdag.

Tilmelding: Børnebib@horsholm.dk
Kun for Hørsholms instutitioner.

TOR 3. SEP KL. 10.15
TOR 1. OKT KL. 10.15
TOR 5. NOV KL. 10.15
TOR 3. DEC KL. 10.15

LEG OG 
BEVÆGELSE
  BØRNETEATERSALEN – MUSIK

Med udgangspunkt i årstiden, stemningen

og børnegruppen finder musikterapeut

Ulla Lau Hyldgård på sanselige sange og 

lege. Ulla har især fokus på nærvær, stem-

ningsmagi, fængende lyde, bevægelser, 

rytmer og sjove ting at se på og røre ved.

Alder: 1,5-4 år.

FRI ENTRÉ 

MAN 7. SEP KL. 16.00

MUSIKFILM: 
EIGHT DAYS 
A WEEK: THE 
TOURING YEARS
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Vi viser den Oscar-vindende filminstruk-

tør Ron Howards musikdokumentar Eight 

Days A Week: The Touring Years (2016) 

om legendariske The Beatles.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 13. juli 2020

LØR 5. SEP KL. 10.00

FØRSTEHJÆLP 
TIL SMÅBØRN
  SPIESSALEN – FOREDRAG

Når vi bliver forældre, stiller det nogle krav 

til os. Er boligen børnesikker? Hvordan 

sikrer vi farlige ting og steder? Hvad hvis 

barnet kommer til skade?

John fra Simpel Førstehjælp fortæller om 

sikkerhed og førstehjælp specielt til baby 

og små børn. Han kommer bl.a. ind på: Sik-

kerhed i hjemmet, fjernelse af fremmedle-

geme, hjertelungeredning og forbrændin-

ger. Babyer er velkomne. 

BILLETTER: 40 KR.

LØR 29. AUG KL. 10.00
LØR 26. SEP KL. 10.00
LØR 31. OKT KL. 10.00
LØR 28. NOV KL. 10.00

LEGENDE LÆRING
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Kom til BedstSammens pop-up workshop, 

hvor I som familie kan få nogle gode ople-

velser med legende læring.

BedstSammen står klar med materialer, 

så I kan være sammen om og lege med 

forskellige spil og aktiviteter inden for 

fagene dansk, matematik, natur/teknologi 

og engelsk. 

Deres ønske er at inspirere til, hvordan 

man som familie kan være mere sammen 

om læring derhjemme og skabe magiske 

øjeblikke, hvor nærværet og fællesskabet 

i familien også er i fokus. Workshoppen 

henvender sig til forældre, bedsteforældre 

og børn i alderen 5-9 år. Det er gratis og 

kræver ingen tilmelding.

FRI ENTRÉ



LØR 12. SEP KL. 10.00
LØR 24. OKT KL. 10.00
LØR 14. NOV KL. 10.00
TOR 3. DEC KL. 10.00

KODNING 
MED LEGO 
MINDSTORMS 
  UNGEUDLÅNET – WORKSHOP

Vil du lære at programmere en LEGO

Mindstormsrobot til at gøre, hvad du vil?

Så kom med til én af de populære ko-

deworkshops, hvor de 9-14 årige kan

lære basis blokkodning og være kreative

med LEGO Mindstormsrobotter.

For at kunne give tilbuddet til så mange

som muligt, er det den samme workshop

hver gang og altså ikke et forløb.

Begrænset antal pladser.

Tilmelding på mail til: krko@horsholm.dk

LØR 12. SEP KL. 10.00
LØR 24. OKT KL. 10.00
LØR 14. NOV KL. 10.00
LØR 5. DEC KL. 10.00

KREA-VÆRKSTED
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Kom og slå fantasien løs! Simone stiller

materialer frem og hjælper med inspiration

til, hvordan I kan lave tryllestave, hallo- 

weenmasker, lanterner og jule-grankogler.

Alder: 4-100 år. (børn under 9 år skal  

ledsages af en voksen).

FRI ENTRÉ
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TOR 10. SEP KL. 17.00

FILOSOFI PÅ  
BIBLIOTEKET: 
KEND DIG SELV 
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Igen dette efterår tilbyder vi med filosof 

Martin Munk tre spændende filosofiske 

foredrag inden for tre aktuelle emner. Ved 

første foredrag er det selvet, der er under 

luppen.

Skulle vi stille os selv spørgsmålet om, 

hvem man er, kommer vi selv efter et øje-

bliks refleksion oftest til kort. For jo mere 

man prøver at forstå, hvem man er – desto 

mere kompliceret og desorienteret bliver 

svaret for det meste. For hvem er man 

egentlig, når det kommer til stykket? 

For bedre at kunne navigere i bl.a. spørgs-

målet om, hvorvidt man virkelig skal eller 

kan være sig selv, vil vi undersøge, hvad 

der i det hele taget skal forstås ved det. 

Og vi vil se nærmere på begreber som 

autenticitet og identitet.

Glæd dig til et spændende og anderle-

des filosofisk foredrag, hvor vi gennem 

tankeeksperimenter og fælles filosofisk 

dialog giver plads til at undersøge og filo-

sofere over at være sig selv sammen med 

hinanden.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 16. juli 2020

FRE 11. SEP KL. 15.00 OG 16.30

KÆRLIGHED
  BØRNETEATERSALEN – BØRNETEATER

Det hele begynder med, at Frø har det lidt underligt. Det kribler i maven, og hjertet  

siger bump-bump. Er han mon blevet forkølet? Har han fået influenza? Nej! Han er  

blevet forelsket. I en smuk hvid and.

Med afsæt i den poetiske børnebog Kærlighed af Max Velthuijs præsenterer Randers 

EgnsTeater det yngste publikum for en humoristisk, rørende og vis fortælling om, at  

kærligheden ingen grænser kender. 

 

Alder: 1,5–4 år. 

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billetter.

LØR 12. SEP KL. 20.00

FLAMENCO LATIN JAZZ
   STORTROMMEN – DANS OG KONCERT

Den fremtrædende danserinde, Catherine la Kati, præsenterer sit nyeste projekt: en 

fusion af hendes profession flamencodansen og passion jazzen. I showet leger Catherine 

og den karakteristiske flamenco-sanger fra Sevilla, Juan Murube, med genren latinjazz, 

og endnu mere specifikt med den flamenco-stilart, som den legendariske sanger Diego el 

Cigala står for.

Med sig på scenen har Catherine la Kati og Juan Murube den unikke cubanske pianist 

Abel Marcel, der er erfaren i både jazz, flamenco og cubanske evergreens, den cubanske 

bassist Yasser Pino og den dansk-cubanske percussionist Peter Valdes Ehler.

Der er lagt op til en varm koncert, hvor to så forskellige – og dog samtidig så ens – 

musikkulturer og -traditioner mødes. Med det spanske sprog som fællesnævner møder 

flamencoens temperament og passion den cubanske livsglæde og glød.

BILLETTER: 170 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



TIR 15. SEP KL. 19.30

HELENE BLUM &  
HARALD HAUGAARD BAND
   STORTROMMEN – KLASSISK

Hørsholm Musikforening præsenterer Helene Blum og Harald Haugaard Band, der sam-

men nyfortolker den danske sangskat og folkemusik-tradition.

Som musiker, komponist og sanger har Helene Blum med sine nutidige og vedkommen-

de fortolkninger af traditionelle sange været med til at give begrebet dansk folkemusik 

en ny betydning – ofte akkompagneret af sin ægtefælle, violinisten Harald Haugaard og 

hans orkester. Hendes seneste album er Dråber af tid fra 2017.

BILLETTER: 175 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.

10 11

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

ONS 16. SEP KL. 17.00

KEND DINE 
KLASSIKERE:     
 CHARLES 
DICKENS
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom tættere på forfatteren Charles 

Dickens og romanen Store forventninger 

(1860-61), når cand.mag. i dansk, engelsk 

og teatervidenskab Lise Lotte Frederik-

sen denne onsdag vil introducere til et af 

den engelsksprogede litteraturs absolutte 

hovedværker.

Arrangementet af en del af bibliotekets 

populære klassikerrække, som introduce-

rer til et nøje udvalg af kultur- og littera-

turhistorisk betydningsfulde forfatterska-

ber og centrale værker af de største, mest 

læste og kendte forfattere. 

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 22. juli 2020

FRE 18. SEP KL. 20.00

 CAROLINE  
HENDERSON
   STORTROMMEN – KONCERT

Caroline Henderson præsenterer sangene 

fra sit nye album Den danske sang, som 

er hendes første soloplade på dansk og 

udkommer 25 år efter hendes debut som 

solist med albummet Cinemataztic.

Den danske sang er en auditiv historie om 

livet som rejse, om at blive adopteret af et 

nyt land, om at lære et nyt sprog og forstå 

sig selv på ny gennem det fremmede. For 

Caroline Henderson, som har svensk mor, 

amerikansk far og er opvokset i Sverige, 

har musikken spillet en stor rolle i den 

proces. På det nye album dykker hun ned 

i den danske sangskat og fortolker nogle 

betydningsfulde sange, som for hende har 

været en vejviser i det ukendte.

På albummet blandes et akustisk udtryk 

med et elektronisk. Nogle af fortolknin-

gerne er barberet helt ned og har et lyrisk 

nordisk jazzpræg. Andre har beats eller 

kor og symfoniorkester med i arrangemen-

terne.

BILLETTER: 370 KR.



SØN 20. SEP KL. 19.30

NIELS LAN DOKY
   STORTROMMEN – KONCERT

Jazzpianisten Niels Lan Doky har i en lang årrække tilhørt verdens- 

eliten og udgivet over 40 albummer i eget navn. Han besøger 

Trommen med sin danske trio, som udover Lan Doky selv tæller 

kontrabassisten Tobias Dall og trommeslageren Niclas Bardele-

ben. Med sig vil de have deres nye album River of Time, som er 

udkommet i 2020.

Trioen har siden dannelsen i 2011 høstet stor international aner-

kendelse, ikke mindst i lande som Japan, Sydkorea, Spanien og 

U.K. I 2014 udkom albummet Scandinavian Standards i USA på 

Warner Music.

I sommeren 2019 blev albummet Improvisation On Life, som  

siden 2017 kun har været tilgængeligt i Asien, udsendt i resten  

af verden.

BILLETTER: FRA 195 KR.
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LØR 19. SEP KL. 14.00

 KARIUS OG BAKTUS
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Se eller gense TEATER V’s opsætning af den elskede historie om 

de to frække tandtrolde med manuskript af Thorbjørn Egner og 

sange og musik af Christian Hartmann.

‘Karius og Baktus’ handler som bekendt om de to mikroskopiske 

og drillesyge tandtrolde, der lever i en drengs mund og elsker 

wienerbrød og søde sager. Historien udspiller sig i en farverig og 

tegneserieagtig scenografi med sæbebobler, kæmpe kager og 

tandhuse.

Forestillingen egner sig til børn mellem 4 og 8 år og anbefales 

ikke til børn under 4 år, der kan blive forskrækkede over mørket, 

troldenes masker eller de høje lyde – det er noget andet end at 

læse bogen. 

BILLETTER: 95 KR.

ONS 23. SEP KL. 17.00

MØD DE LOKALE FORFATTERE
  CAROLINE MATHILDE – FORFATTERMØDE

Kom til lokal forfatteraften på Hørsholm Bibliotek og mød nærområdets forfattere. Hørs-

holm Bibliotek sætter denne sene eftermiddag fokus på det nære litterære landskab og 

på de forfattere, der bor og skriver i området. For hvem er de, hvordan arbejder de, og 

hvad skriver de? 

Denne eftermiddag vil der være mulighed for at møde seks lokale forfattere, der alle har 

udgivet bøger inden for forskellige genrer. Forfatterne, man kan møde, er Ulla Conrad, 

Louise Stuhr, Tobias Stenbæk Bro, Cecilie Overbye, Malene Rossau og Niels Johansen. 

Hver forfatter vil på 10-15 min. præsentere sig selv og sit forfatterskab. Og efterfølgende 

vil der være tid til, at publikum kan stille spørgsmål og evt. få signeret bøger. Biblioteket 

byder på kaffe og te ved arrangementet. 

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 29. juli 2020

TOR 24. SEP KL. 10.00

BABYMASSAGE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Gennem babymassage skaber du kontakt, 

nærhed, omsorg og tryghed for dit barn. 

Med babymassage styrker du også dit 

barns sanser og giver dit barn en fornem-

melse af sig selv, som er med til at lægge

fundamentet til dit barns motoriske udvik-

ling.

BILLETTER: 40 KR. 

Det er kun voksne, der skal have billet.

TIR 29. SEP KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Vi går vintermørket i møde med et dyk 

ned i en perlerække af gode noveller og 

udvalgte digte. Læsegruppeleder, Signe 

Thomsen, læser teksterne op, og herefter 

taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time i 

selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 4. aug 2020
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ONS 30. SEP KL. 19.30

 CLOSE TO YOU – EN  
HYLDEST TIL CARPENTERS
   STORTROMMEN – MUSIKTEATER

Musikforestillingen ‘Close To You’ er historien om søskendeparret 

Karen og Richard Carpenter, der blev verdens mest succesrige 

duo i starten af 1970’erne. Forestillingen følger den aldrende 

Richard Carpenter, der hjemsøges af sin afdøde søsters minde.

Mødet mellem det genforenede søskendepar tager os på en rejse 

gennem deres karriere og viser både de lyse og mørke sider. 

Deres private liv var præget af omsorgssvigt, ulykkelige kærlig-

hedsforhold, et løgnagtigt ægteskab, pillemisbrug, sygdom og 

søskendejalousi i en dysfunktionel familie, styret af en voldsomt 

dominerende mor.

Forestillingen er krydret med 20 af Carpenters’ mest populære 

sange, bl.a. “Top Of The World”, “Please Mr. Postman” og “Close

to You”. Som Karen og Richard Carpenter ses og høres Linda 

Olofsson og Lars Oluf Larsen, der begge er kendt fra adskillige 

musicals.

BILLETTER: FRA 125 KR.

FRE 25. SEP KL. 16.00

MØD SALLYS FAR:  
THOMAS BRUNSTRØM
  SPIESSALEN – FOR BØRN

Nu har I mulighed for at møde forfatter Thomas Brunstrøm, der 

har skrevet de populære bøger om Sallys far. Sallys far er sygt 

pinlig. Han gider ikke være voksen, og så fortæller han de vildeste 

løgnehistorier. Men Sallys far er faktisk ret sjov – i hvert fald hvis 

han selv skal sige det.

Thomas Brunstrøm vil læse højt fra en af bøgerne og fortælle  

om, hvor inspirationen til bøgerne kommer fra. Gad vide, hvor  

meget af det pinlige, der sker i bøgerne, der også er sket i  

virkeligheden? 

 

Thomas er klar til at svare på spørgsmål, skrive autografer og  

dele plakater ud til børnene. I kan desuden teste jeres viden i  

Sallys far-quizzen. Det bliver så sjovt!

For børn fra 4 år og deres voksne. 

BILLETTER: 40 KR. 

Både børn og voksne skal have billet.

TOR 1. OKT KL. 19.30

SINNE EEG  
& DR BIG BAND
   STORTROMMEN – KONCERT

Den danske jazzdiva Sinne Eeg og det store, altid sprudlende DR 

Big Band folder sig ud i en perlerække af iørefaldende arrange-

menter, der balancerer mellem klassisk og moderne bigband-lyd.

Sinne Eeg og DR Big Band turnerer blandt andet med musikken 

fra deres seneste fælles album We’ve Just Begun. Sinne og orkes- 

teret ønskede at genfinde den fantastiske lyd fra de gode gamle 

dage, hvor big bands, som dem der blev ledet af Count Basie og 

Quincy Jones, dominerede.

Sinne Eeg er kendt og anerkendt i det meste af verden og har 

blæst publikum bagover i både USA, Skandinavien og Asien. Hun 

formår at tryllebinde sit publikum med eminent scat-sang, perfekt 

pitch og smittende stor indlevelse.

 

BILLETTER: 345 KR.

FRE 25. SEP KL. 19.00 
FRE 11. DEC KL. 19.00

KRASH
  LILLETROMMEN – KONCERT

KRASH-konceptet er blevet en stor succes med mange bands og 

et stort publikum i Lilletrommen, så vi gentager det populære 

format i efteråret.  

 

Med KRASH giver Kulturhus Trommen nye bands en platform, 

hvor de kan præsentere deres musik og talent for et ungt pub- 

likum. Musikerne står selv for det praktiske i forbindelse med 

koncerterne. Til gengæld får de spilletid en fredag foran et op- 

lagt og feststemt publikum i kulturhuset.

KRASH finder sted på udvalgte fredage i efteråret kl. 19.00-21.00. 

Der er gratis adgang til koncerterne i Lilletrommen, happy hour i 

baren og burgermenu til særpris i Restaurant Bøf & Bolle.

Interesserede bands kan kontakte Karin Stilling Karlsen  
i Kulturhus Trommen på tlf. 20 34 62 88 eller mail  
trommen@horsholm.dk. 

FRI ENTRÉ

PREMIERE



TOR 1. OKT KL. 17.00

 STEMMER PÅ 
TOUR M. LOTTE 
ANDERSEN
  DINESEN – FOREDRAG

Mød skuespiller og lydbogsindlæser Lotte 

Andersen, når hun giver en guidet tour 

bag om mikrofonen og fortæller om den 

proces og de overvejelser, der ligger bag 

en lydbogsindlæsning. Hvordan portræt-

terer hun en bogs karakterer? Skal bogen 

indlæses dramatisk eller neutralt? Og kan 

en indlæsning overhovedet være neutral? 

Arrangementet vil desuden byde på højt-

læsning af udvalgte passager fra litterære 

værker og en diskussion med publikum 

om den gode lydbogsindlæsning.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 6. aug 2020

16 17

TOR 1. OKT KL. 19.00

DRUG REBELS – ET ROAD SHOW
  UDLÅNET – FOREDRAG

Kom og hør om nogle af de valg, de unge står overfor i dag, når det kommer til rusmid-

ler. Få indblik i din teenagers liv, og få redskaber til at tage dialogen med dit barn. Ingen 

ønsker at se sin teenager komme på afveje. Derfor er det vigtigt, at vi tager snakken om 

alkohol, hash og andre stoffer. Hvor går grænsen, når de unge fester? Må din teenager 

drikke? Hvor meget? Og hvad med hash?

Program
• Mød en ung pige, som var kæreste med én, der tog stoffer, og hør hvordan 

 det påvirker hende i dag.

• Hør lægen, der modtager unge med rusmiddelpsykoser, fortælle hvilke 

 stoffer de unge møder i nattelivet.

• Hør historien om en dreng, der via venner havner i et nærmest utænkeligt 

 misbrug, som fører ham gennem adskillige rusmidler og ender med livstruende 

 konsekvenser. 

• Hør, hvad de unge forventer af dig som forælder.

Kom og få viden og inspiration til, hvordan du skaber en god dialog med din teenager. 

Arrangementet henvender sig til voksne.

BILLETTER: 75 KR.

FRE 2. OKT KL. 20.00

DODO &  
THE DODOS
   STORTROMMEN – KONCERT

Med mere end 30 år på landevejene og 

flere hits i bagagen, end de fleste kan be-

gribe, er Dodo & The Dodos på alle måder 

en institution i dansk musik.

Deres allerstørste sange er for længst 

blevet til landeplager og evergreens, og 

bandet spilles stadigvæk lige så meget i 

radioen nu, som da sangene udkom for 

snart mange år siden. Bandet har dermed 

opnået noget helt specielt. De er blevet 

voksne, uden at de har mistet deres aktu-

alitet.

Dodo & The Dodos er en af dansk pops 

ypperste ambassadører, og med hits nok 

til mere end et band drager de i efteråret 

2020 på tour, hvor de besøger en masse 

danske spillesteder – deriblandt Trommen.

Bandet, som har stået på snart alle scener 

i Danmark, glæder sig til endnu en gang at 

spille alle deres hits for deres feststemte 

publikum.

BILLETTER: 295 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



FRE 9. OKT KL. 17.00

JOHN LENNON  
80 ÅR
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Den 9. oktober 2020 ville John Lennon

være blevet 80 år, hvis han ikke tilbage

i 1980 var blevet skudt og dræbt af en

sindsforvirret fan. 

Vi fejrer den runde dag, når vi får besøg 

af musikjournalist, musiker og mesterligt 

formidlende Beatles-ekspert, Per Wium, til 

et musikalsk foredrag om John Lennons 

rolle i The Beatles. 

Per Wium kommer tæt på Lennon både 

som sanger og sangskriver. Det bliver en 

musikalsk rejse med masser af musik- 

eksempler undervejs. 

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 14. aug 2020

TOR 8. OKT KL. 17.00

FILOSOFI PÅ  
BIBLIOTEKET: 
FORHOLD
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Igen dette efterår tilbyder Hørsholm 

Bibliotek med Martin Munk tre spændende 

filosofiske foredrag inden for tre aktuelle 

emner. Ved andet foredrag er det kærlig-

heden, der er under luppen.

Kærlighed er nok et af de mest kom-

plekse og fascinerende træk ved menne-

sket. Kærlighed er på en gang noget, vi 

umiddelbart alle ved, hvad er, og samtidigt 

næsten ikke besidder ord for. I dette fore-

drag ser vi nærmere på kærligheden og 

forsøger at blive klogere på, hvad det er, 

og hvordan vi kan forsøge at forstå den.

Glæd dig til en anderledes, sjov og følsom 

aften, hvor vi efter en introduktion til ideen 

om kærlighed sammen undersøger kær-

lighedens væsen gennem tankeeksperi-

menter, egne livserfaringer og ikke mindst 

filosofisk dialog.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 13. aug 2020

18 19

ONS 7. OKT KL. 17.00

 RUED  
LANGGAARDS  
LIV OG MUSIK
  DINESEN – FOREDRAG

Den danske komponist Rued Langgaard 

(1893-1952) har i dag status som en af 

landets bedste. Kom og hør førende Lang-

gaard-specialist, Bendt Viinholt Nielsen, og 

formanden for Langgaard Fonden, Asbjørn 

Rønn-Simonsen, fortælle om Langgaards 

liv og musik i dette musikalske foredrag, 

der byder på velklingende musikeksempler 

undervejs.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 12. aug 2020

LØR 3. OKT KL. 10.30

LÆR OM  
MONTERING
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Når nu vi har strikket noget lækkert, er 

det prikken over i’et, at sammensyning, 

knaphuller og opsamling af masker til hals 

også ser godt ud. Medbring strik, der skal 

eftermonteres eller garn og strikkepinde.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 8. aug 2020

LØR 3. OKT KL. 20.00

 GASORLEANS
   STORTROMMEN – KONCERT

GasOrleans inviterer til fest og dans, når de leverer Gasolins legendariske musik i svedige 

og funky New Orleans-versioner. Michael Carøe synger for bakket op af et 13 mand stort 

orkester med masser af blæsere.

New Orleans er ikke kun navnet på en by i det sydlige USA. Det er to ord, der skaber 

indre billeder af glæde, passion, magi og kreativitet. På samme måde er Gasolin meget 

mere end navnet på et legendarisk band. Det er en fælles arv, danskere fra flere generati-

oner deler.

“Ideen om at slå New Orleans musik og fest sammen med Gasolin kom, da jeg indså,  

at Rabalderstræde praktisk taget ligger i New Orleans. Hvordan ville den sang lyde,  

hvis den blev spillet af en gruppe funky musikere fra byen? Derfra lå vejen åben”,  

siger Michael Carøe.

BILLETTER: 270 KR.

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



LØR 10. OKT KL. 10.00

MODELLERVOKS 
WORKSHOP
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Vi har endnu engang inviteret Elina fra The 

Wild Hearts til at komme forbi Hørsholm 

Bibliotek med sin lækre økologiske model-

lervoks og tilbehør.  

 

Der er lagt op til en kreativ formiddag i 

hyggens tegn, hvor I kan slå fantasien løs, 

og hvor børnene får skærpet deres evner 

til at skabe noget med deres hænder. I må 

selvfølgelig gerne tage jeres kunstværker 

med hjem.

Arrangementet er for børn i alle aldre og 

deres voksne.

FRI ENTRÉ

TIR 13. OKT KL. 11.00

ZOO KOMMER PÅ 
BESØG
  BØRNEUDLÅNET – FOR BØRN

 

Nu har I mulighed for at komme helt tæt 

på slanger, edderkopper og andre kryb, 

når Zoologisk Have besøger Hørsholm 

Bibliotek i efterårsferien. 

To medarbejdere fra Zoo fremviser de 

spændende krible-krable dyr og fortæller 

om deres fantastiske tilpasning og levevis. 

Bagefter er det muligt selv at holde dyre-

ne – hvis du altså tør.

FRI ENTRÉ

20 21

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

TIR 13. OKT KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Vi går vintermørket i møde med et dyk 

ned i en perlerække af gode noveller og 

udvalgte digte. Læsegruppeleder, Signe 

Thomsen, læser teksterne op, og herefter 

taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time i 

selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. aug 2020

FRE 16. OKT KL. 14.00

KOM OG HØR OM MIRA 
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Rasmus Bregnhøi og Sabine Lemire fortæller og tegner om deres tegneserie. De vil  

tale om tankerne bag bogserien, og hvad der sker i Miras liv i de næste bøger.

Bøgerne om Mira handler om venskaber, familier med irriterende søskende og pinlige 

forældre, om at blive større, men også lidt om kærlighed. Miras univers er fyldt med  

store og små dilemmaer, som er genkendelige for de fleste i 8-12 års alderen.

Når I har hørt om Mira, skal I tegne jeres egen tegneserie. “Det er nemlig slet ikke  

så svært”, siger Sabine og Rasmus! 

 

Alder: 8-12 år.

KRÆVER GRATISBILLET

MAN 19. OKT KL. 16.00

KONCERTFILM: 
NORAH JONES  
– LIVE IN 2004
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Jazzsangerinden Norah Jones brød 

igennem i 2002 med hittet “Come Away 

with Me”, som også var navnet på hendes 

debutalbum.

Denne eftermiddag viser vi Norah Jones i 

en koncertfilm fra 2004. Hør numre som 

“Sunrise”, “Come Away with Me”, “Don’t 

Know Why” og “Those Sweet Words”. Ved 

denne koncert er der flere gæsteoptræde-

ner – hvoraf en af dem er Dolly Parton. 

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 24. aug 2020



ONS 21. OKT KL. 18.30

NÅR EN  
FORFATTER  
MØDER EN  
MORDER
  DINESEN – FOREDRAG

Der er forfattere, som lever af at opfin-

de grufulde krimihistorier. Og så er der 

forfatter og journalist Helle Maj og hendes 

mand, som pludselig befandt sig midt 

i opklaringen af én af de vildeste true 

crime-historier med en landsmand som 

hovedperson. Måske har du set dokumen-

taren om Tækkemanden eller lyttet til den 

meget populære DR-podcast I en dan-

skers blodspor.  

 

Kom længere ind i historien denne aften, 

hvor Helle Maj og fotograf Jørn Stjerne-

klar kommer fra Sydafrika og fortæller om 

deres møde med Danmarks mest seriekri-

minelle forbryder.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 26. aug 2020

TIR 20. OKT KL. 19.00

FORFATTERMØDE: KIRSTEN THORUP
  UDLÅNET – FORFATTERMØDE

Kom og oplev den anmelderroste og romanaktuelle forfatter Kirsten Thorup, når litterat, 

ph.d. og skribent ved bl.a. Dagbladet Information Elisabeth Skou interviewer hende i 

forbindelse med udgivelsen af romanen Indtil vanvid, indtil døden (2020).

Indtil vanvid, indtil døden er en stærk historisk roman om den slags galskab, som kun 

krig eller kærlighed kan forårsage. Romanen udspiller sig under anden verdenskrig og er 

en fortælling om en kvinde, som for enhver pris vil være loyal mod sin mand og samtidig 

insisterer på at forholde sig neutral til nazismen. Men krigens frontlinjer trænger dybt ind 

i kvindernes og børnenes verden og skaber vold, angst og modstand.

Mange vil kende Kirsten Thorup som en betydningsfuld og meget læst moderne, sam-

fundskritisk realist. Thorup begyndte sit forfatterskab i en svævende modernisme, hvor 

indre og ydre, jeg og omverden glider sammen i hendes debutbog, digtsamlingen Indeni 

– udenfor fra 1967. Efter yderligere to digtsamlinger romandebuterede Thorup med Baby 

i 1973. Værket modtog megen og ros og bl.a. den amerikanske Pegasus-pris. Herefter 

fulgte en lang række stærke udgivelser. I år 2000 udkom romanen Bonsai, der udspringer 

af hendes tidligere ægteskab med instruktøren Ib Thorup, og samme år modtog Kirsten 

Thorup Det Danske Akademis Store Pris. I 2017 modtog Thorup Nordisk Råds litteratur-

pris for romanen Erindring om kærligheden.

BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 25. aug 2020

22 23

FRE 23. OKT KL. 15.30

EN HELDIG  
KARTOFFEL 
  BØRNETEATERSALEN – TEATER

“Jeg er sulten”, siger Musen. “Det er jeg 

også”, siger Damen. Men der er kun én 

kogt kartoffel tilbage i kasserollen. “Hvem 

af os skal have den?”, spørger Damen. Mu-

sen mener bestemt, at kartoflen vil mætte 

mest i en musemave. Damen mener noget 

andet og siger, at Musen er grådig, men 

det kender Musen ikke noget til. 

Nu bliver der kogt flere kartofler, så de 

begge to kan få noget at spise. Imens 

vandet koger i kasserollen, og duften af 

kartofler breder sig, fortæller Damen en 

herlig historie om grådighed. Nu er kartof-

lerne færdige: men hvor er Musen? Skulle 

de ikke dele? 

Forestillingen spilles af Randers Egnstea-

ter og varer ca. 40 min.

Alder: 1,5-4 år.

BILLETTER: 60 KR. 

Både børn og voksne skal have billet.

FRE 23. OKT KL. 20.00

MIKE STERN QUARTET 
   STORTROMMEN – KONCERT

En af jazzens helt store guitarister, Mike Stern, kommer til Kulturhus Trommen med en 

kvartet, der tæller den danske superbassist Chris Minh Doky, sanger og guitarist Leni 

Stern og den navnkundige trommeslager David “Fingers” Haynes.

Udover en lang række udgivelser i eget navn – hvoraf seks har være Grammy-nominerede 

– skyldes Mike Sterns berømmelse frugtbare samarbejder med andre legender som Miles 

Davis, Billy Cobham, Brecker Brothers, Jaco Pastorius, Steps Ahead og David Sanborn.

Den danske bassist Chris Minh Doky har igennem en lang karriere bevæget sig ubesværet 

på tværs af genrer, men altid med et fundament i jazzånden. Chris Minh Dokys tone og 

lyd er affødt af den danske arv og hans mange år i New York.

Leni Sterns karriere har været centreret om jazzen, med kraftige inspirationer fra afri-

kansk musik. Leni Stern har samarbejdet med Paul Motian, Salif Kaita og Bill Frisell.

Trommeslager David “Fingers” Haynes har spillet med megastjerner som Prince, Stevie 

Wonder, Chaka Khan, Randy Brecker, Frank Ocean, Lee Ritenour og mange flere. Hans 

unikke trommespil omfatter fingerspil på pads – deraf tilnavnet.

BILLETTER: 350 KR. 

MIKE STERN HAR 

SAMARBEJDET MED 

BLANDT ANDRE

MILES DAVIS, 
BRECKER BROTHERS 
OG DAVID SANBORN

 



ONS 28. OKT KL. 17.00

KEND DINE KLASSIKERE:  
EDGAR ALLAN POE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Mag.art. i litteraturvidenskab, anmelder og forfatter Bo Tao Mi-

chaëlis vil denne eftermiddag introducere til ingen ringere end 

den store amerikanske forfatter Edgar Allan Poe (1809-1849), hans 

omtumlede liv og forrygende forfatterskab. Dette arrangement er 

en del af foredragsrækken ‘Kend dine klassikere’, som introducerer 

til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde 

forfatterskaber og centrale værker af de største, mest læste og 

kendte forfattere.

BILLETTER: 40 KR

Billetsalg fra 2. sep 2020

ONS 28. OKT KL. 17.00 
ONS 18. NOV KL. 17.00 
ONS 16. DEC KL. 17.00 

FOYERKONCERTER 
FOYER – KONCERT

Kom forbi Kulturhus Trommens foyer mellem indkøb og biblioteks- 

besøg eller rund fyraftenen af med en dejlig halv times musik med 

lokale talenter fra Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

TIR 27. OKT KL. 18.30

TIBET OG  
HIMMELTOGET
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

“At rejse er at leve”, sagde H.C. Andersen. Men hvorfor rejser 

vi? Og hvordan rejser vi? Nogle rejser foregår mentalt, andre 

fysisk, nogle er meditative, andre faretruende, udfordrende eller 

simpelthen en måde at komme fra A til B. Dette efterår sætter 

vi fokus på det at rejse med tre forrygende og meget forskellige 

foredrag.

Foredraget ‘Tibet og Himmeltoget’ er første foredrag i rækken, 

som også består af foredragene ‘Oplev Europa med tog’ og 

‘Danmark-Ekspeditionen’.

 

I foredraget ‘Tibet og Himmeltoget – En rejse gennem verdens 

største højland’ inviteres alle med på en oplevelsesrig tur med 

medlem af Eventyrernes Klub og foredragsholder Rasmus Krath. 

I foredraget bruger Krath fotos, film, musik og en lang række 

effekter på lærredet til at formidle indtryk fra det Tibet, han 

oplevede på sin rejse gennem landet. Særligt fokus sættes på 

tibetanerne som folk og Mount Everest, verdens højeste bjerg.

BILLETTER: 40 KR

Billetsalg fra 8. sep 2020

24 25

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

LØR 24. OKT KL. 15.00

SVÆRDET I  
STENEN
   STORTROMMEN – TEATER

Damen i Søen stiger op af vandet og plan-

ter det berømte sværd Excalibur i stenen, 

med ordene: “Den der trækker sværdet af 

stenen, skal blive landets nye konge”. Den 

ene ridder efter den anden må opgive at 

erobre sværdet, men en dag dukker den 

forældreløse dreng Arthur op …

Louise Schouw Teater fortæller den vid-

underlige historie om Arthur, fra han som 

spæd bliver bortført af troldmanden Mer-

lin, til han som 16-årig trækker sværdet op 

af stenen og bliver landets konge. Fore-

stillingen er krydret med spænding, magi, 

flotte kostumer, en god portion humor og 

sange med helt ny musik af Sigurd Barrett.

Forestillingen trækker tråde til verden i 

dag, hvor folk stadig har travlt med at 

bekrige hinanden i stedet for at gøre, hvad 

den kloge Merlin lærer Arthur: brug pen-

nen i stedet for sværdet, beskyt de svage 

og lær at holde af dine fjender, for måske 

er de okay inderst inde?

BILLETTER: FRA 125 KR.



26 27

FRE 30. OKT KL. 20.00

 ERANN DD
   STORTROMMEN – KONCERT

Med touren ‘Still Believing 20’ fejrer Erann

DD at det er 20 år siden, han debuterede

som soloartist med sit dobbelt platinsæl-

gendealbum Still Believing.

Erann DD har fundet tilbage til sine rå 

soulrødder som i hans tid med Zapp Zapp 

og Drori-Hansen Furniture. Med en top tu-

net stemme, som de færreste kan præste-

re, og i sit livs bedste form tager Erann DD 

på 20 års jubilæumsturné i 2020.

Til koncerten kan du opleve alle hans 

største hits som “Still Believing”, “When 

You’re Around”, “Didn’t I Tell You That I 

Love You”, “You Better Believe”, “When 

You Hold Me” og “Hjertet ser”.

BILLETTER: 270 KR.

LØR 31. OKT KL. 20.00

EVERYBODY’S 
TALKING
   STORTROMMEN – KONCERT

Rocklegenden, Popdrengen og Kongen af 

Ribe behøver efterhånden ingen nærmere 

introduktion. Når Billy Cross, Jimmy Bacoll 

og Lars Maasbøl optræder sammen, er 

der garanti for en usædvanlig musikalsk 

oplevelse.

På scenen er der tre barstole, tre mikro-

foner og et hav af guitarer. Blander man 

de dele med uovertruffet vokalarbejde, 

sublimt guitarspil og venskabeligt mund-

huggeri, så har man Everybody’s Talking.

BILLETTER: 250 KR.



ONS 4. NOV KL. 19.00

SÅDAN RUSTER VI BØRN TIL LIVET  
V. SOFIE MÜNSTER 
  UDLÅNET – FOREDRAG

Når vi som forældre har småbørn, så har vi en masse forhåbninger for deres liv og deres 

udvikling. Vi håber, at de lærer at stå ved sig selv og det, de tror på. Det er dog ikke en 

nem opgave at opdrage sine børn til den faste indre styrke. Bestemt ikke i dag, hvor vi 

lever i en verden, der har store krav til det ydre og præstationer.

Men det er ikke en umulig opgave. Sofie Münster vil i foredraget give nogle konkrete 

redskaber til, hvordan forældre kan ruste deres børn bedst muligt til livet, allerede mens 

børnene stadig er små.

Der vil bl.a. være fokus på: Betydningen af forudsigelige rammer, og hvordan man inddra-

ger børn, så de udvikler selvstændighed og ansvar. Hvordan forældre kan være tydelige 

om deres grænser og kan tage styringen uden at skælde ud, forhandle eller straffe.

Sofie Münster er bl.a. kendt som fast børne- og forældreekspert på GO’ Morgen Danmark 

på TV2 og desuden forfatter til de to bestsellere Klog er noget, man øver sig på og Kær-

lighed er ikke nok.

BILLETTER: 75 KR.

28 29

TOR 5. NOV KL. 18.30

ANTI-INFLAMMATORISK KOST
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Gingeroler, omega-3-fedtsyrer, antioxidanter, probiotika … Det skorter ikke på fremmede 

betegnelser, når grundpillerne i den anti-inflammatoriske kost, som er så værdifuld ved 

slidgigt, hjertekarsygdomme og talrige andre lidelser, langes over bordet. Men hvad gem-

mer der sig bag ordene, og hvordan gør du, hvis du vil i gang med at lægge kosten om? 

Det kan være svært at hitte ud af på egen hånd, og derfor inviterer vi dig til et foredrag 

med ernæringsekspert Martin Kreutzer, forfatter til bl.a. Den store antiinflammatoriske 

kostguide og Velsmurt. Martin Kreutzer vil løfte sløret for madens magi og give konkrete 

redskaber til, hvordan du kan opbygge et stærkere immunforsvar ved at spise anti-in-

flammatorisk. 

Foredraget berører også øvrige livsstilsfaktorer, og der er garanti for, at du går hjem  

med et hav af værktøjer!

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 10. sep 2020

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer

MAN 2. NOV KL. 16.00

BALLETFILM
  LILLETROMMEN – BALLETFILM

Degas’ Little Dancer (2010) er en hyldest- 

ballet til den franske maler og billedhug-

ger Edgar Degas med afsæt i hans berøm-

te skulptur Danserinde med balletskørt, 

fjorten år. 

Balletten fortæller den tragiske historie om 

den 14-årige ballerina Marie Van Goethem, 

der stod model til værket og som tjente 

penge til sin fattige enlige mor ved at dan-

se, stå model og ved at prostituere sig – et 

hverv, der fik hende smidt ud af balletsko-

len. Varighed: 1t og 51min.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. sep 2020

ONS 4. NOV KL. 17.00

JAGTEN PÅ  
 GENSTANDE FRA 
HIRSCHHOLM 
SLOT
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Kristoffer 

Schmidt, Museum Nordsjælland. Kom og 

hør museumsinspektør, ph.d. Kristoffer 

Schmidt fortælle om Hirschholm Slots 

nedrivning og årsagerne dertil, hvorledes 

slottets eksteriør og interiør spredtes over 

hele landet, og hvor flere af disse ting 

findes i dag.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 9. sep 2020



LØR 7. NOV KL. 11.00

LASSE-LEIF BANKO OG  
HØJTLÆSNING
  SPIESSALEN – FOR BØRN

Kom til banko og højtlæsning med forfatter Mette Finderup, der har skrevet de  

populære børnebøger om Lasse-Leif. 

Lasse-Leif oplever en masse sammen med dukken, Luske-Lise, der følger ham overalt,  

og som blander sig og gør det hele lidt mere besværligt – og sjovt. 

Mette vil fortælle om tilblivelsen af bøgerne og læse højt fra en af historierne. Børnene 

får udleveret en bankoplade, så de kan spille Lasse-Leif banko undervejs, og der er små 

præmier på højkant. Og så får alle deltagende børn en plakat med hjem. 

For børn fra 3-6 år.

BILLETTER: 40 KR.

Det er kun børn, der skal have billet.

LØR 7. NOV KL. 10.30

LÆR OM  
DOBBELTSTRIK
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Dobbeltstrik er strik, hvor der fremkommer 

retside på begge sider at arbejdet. Der 

strikkes med to farver, og resultatet bliver 

enestående. Teknikken er især velegnet til 

sjaler og tørklæder, men også til grydelap-

per og meget andet. Medbring garn og 

strikkepinde.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 12. sep 2020

30 31

FRE 6. NOV KL. 20.00

 CARL EMIL
   STORTROMMEN – KONCERT

Singer-songwriter-kometen Carl Emil ud-

gav i november 2019 sit andet soloalbum 

Amager Forbrænding. Efter single-forlø-

beren “Tiden flyver” blev også albummets 

titelsang flittigt spillet og streamet. Dele 

af albummet er indspillet i Los Angeles 

sammen med Sune Wagner (Psyched Up 

Janis, The Raveonettes).

Carl Emil brød igennem som sangskriver 

og forsanger i bandet Ulige Numre med 

hitsinglen “København” i 2011. Efter to 

albums, senest Grand Prix i 2015, opløstes 

Ulige Numre, og Carl Emil gik i 2017 solo 

med albummet Natradio, hvor sange som 

“Liv før døden”, “Skærgården”, “Finale på 

et filmset” blev store radiohits.

Carl Emil indkapsler sælsom lyrik i et or-

ganisk poprock-univers, og hans stemme 

emmer af nordisk melankoli og inderlig-

hed – som da han tonede frem på skær-

men for at fejre Dronning Margrethe med 

sin smukke “Frit Land”. Og netop denne 

type optræden, hvor Carl er helt alene på 

scenen, er, hvad du kan forvente dig denne 

aften.

BILLETTER: 260 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



TIR 10. NOV KL. 19.00

SØMANDEN, HELMIG & HEAVY AGGER
   STORTROMMEN – FOREDRAG

DRs Anders Agger kommer rundt i landet. Og i verden. Der leder han primært efter 

fællesskaber og forskelle. Og allerhelst efter levet liv. For så at veksle det til tv i bedste 

sendetid.

Uanset, om det er en døende sømand på et hospice i Hvide Sande. En krølhåret popsan-

ger fra Aarhus, der pludselig går på Hærvejen for at finde sig selv. Eller en gruppe unge, 

rebelske heavy metal-drenge mod nordvest, der er blevet ældre.

Til foredraget vil Anders Agger føre dig ind i kulissen til de seneste seer-succeser som 

Indefra og sommerprogrammerne med Anne Hjernøe. Han vil fortælle om tvivlen og de 

mange etiske overvejelser, der er, når man går helt tæt på. 

BILLETTER: 75 KR.

MAN 9. NOV KL. 19.30

 GUSTAV PIEKUT
   STORTROMMEN – KLASSISK

Hørsholm Musikforening præsenterer den 

unge danske pianist Gustav Piekut, som 

regnes for en af de allerstørste klaverta-

lenter herhjemme. Han modtog således DR 

P2’s talentpris 2020.

Gustav Piekut er vokset op i Kolding. Han 

begyndte at spille klaver som 6-årig og 

debuterede med Sønderjyllands Symfoni-

orkester som 12-årig. I dag studerer han på 

Det Kongelige Danske Musikkonservatori-

um, og sidste år udsendte han sit anmel-

derroste debutalbum med Beethovens 

vanskelige værk Diabelli Variations.

BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af  

Hørsholm Musikforening.

32 33

LØR 7. NOV KL. 20.00

DEN GERRIGE
   STORTROMMEN – TEATER

Folketeatret kommer til Hørsholm med sin 

nye version af Mòlieres klassiker Den ger-

rige om gnieren Harpagon, som slet ikke 

kan tøjle sin angst for, at nogen skal stjæle 

fra ham. Hans mistænksomhed driver gæk 

med ham, og han dækker febrilsk over, at 

han har en stor pengekiste gravet ned i sin 

have.

Hans søn, Cléante, er forelsket i Mariane, 

som Harpagon tror er fattig og billig i drift, 

så hende vil han selv have som hustru. 

Hans datter, Elise, elsker den unge Valére, 

som holder sin formue hemmelig, mens 

han – for at være nær Elise – gør tjeneste 

hos Harpagon. Men Elise skal – uden med-

gift – afsættes til en velstående, gammel 

mand, og Cléante er lovet bort til en rig 

enke. 

Med dette klassiske udgangspunkt er sce-

nen sat for en morsom forviklingskomedie, 

hvor de to søskende allierer sig med deres 

tjenere og med giftekniven Frosine for at 

slippe fri af deres fars tyranni.

BILLETTER: FRA 265 KR.



34 35

TIR 10. NOV KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Vi går vintermørket i møde med et dyk 

ned i en perlerække af gode noveller og 

udvalgte digte. Læsegruppeleder, Signe 

Thomsen, læser teksterne op, og herefter 

taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time i 

selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 15. sep 2020

ONS 11. NOV KL. 17.00

EN DANNELSES-
REJSE GENNEM 
NORDSJÆLLAND
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Jesper Munk  

Andersen, Museum Nordsjælland. Publikum 

tages med tilbage til den nordsjællandske 

sommer i 1785 og ind i fortællingen om, 

hvordan moderne opdragelsesidealer og 

undervisningsprincipper kom til verden 

i slutningen af 1700-tallet inspireret af 

oplysningstidens nye paroler og en fædre-

landsforståelse med afsæt i den nordsjæl-

landske natur.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 16. sep 2020

TOR 12. NOV KL. 10.00

BABYMOTORIK
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Motorik er motorisk og sanselig udvikling 

gennem leg, bevægelse og glæde. Dit 

barns motoriske udvikling starter allerede, 

når det bliver født. Gennem leg kan du 

hjælpe dit barn med at skabe et godt og 

solidt motorisk fundament. God motorik 

styrker hjernen, bevægelse, balance- og 

koordineringsevnen. Gode motoriske børn 

er glade børn, der lærer nemmere og hur-

tigere. Babyen skal være ca. 2-3 måneder 

gammel og kunne løfte/holde sit hoved 

selv.

BILLETTER: 40 KR.

Det er kun babyen, der skal have billet.

FRE 13. NOV KL. 21.00

BEST OF BOWIE
   STORTROMMEN – KONCERT

Det danske tribute-band Best of Bowie hylder legenden David Bowie (1947-2016) ved at 

spille hans største hits krydret med sange, som måske ikke nåede toppen af hitlisterne, 

men alligevel blev ikoniske for Bowies karriere.

Bowie var aldrig bange for at udfordre sig selv og sit publikum. Han insisterede på at 

forny sig selv og sin musik. Ikke mange rockstjerner har rørt ved så mange stilarter, spillet 

og komponeret musik med så mange forskellige stjerner i alle genrer som Bowie.

Bowie stod fadder til glamrocken, opfandt rollerne Ziggy Stardust og Major Tom og tog 

livet af dem igen for at genopstå i soul, jazz, R&B, teatre, musicals med mere. Det er et 

kæmpe katalog at tage fra, og Best of Bowie kommer gennem hele spektret, når bandet 

sammen med publikum hylder en af rockmusikkens helt store kunstnere.

BILLETTER: FRA 125 KR. 

TOR 12. NOV KL. 17.00

FILOSOFI PÅ  
BIBLIOTEKET:  
ARBEJDE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Igen dette efterår tilbyder Hørsholm 

Bibliotek med Martin Munk tre spændende 

filosofiske foredrag inden for tre aktuelle 

emner. Tredje foredrag har arbejdslivet 

som tema.

Arbejdet, det at mennesket i det hele ta-

get arbejder, tages ofte så meget for givet, 

at det næsten kan virke omsonst at sætte 

spørgsmål ved det. Det, at en menneskelig 

aktivitet er så gennemgribende for hele 

vores tilværelse, giver dog god grund til at 

filosofere mere over det.

Udover at blive præsenteret for en 

idehistorisk og filosofisk introduktion til 

ideen om arbejde kan du glæde dig til en 

spændende aften, hvor vi gennem tanke-

eksperimenter og fælles filosofisk dialog 

selv prøver kræfter med bl.a. at finde svar 

på, hvorfor vi arbejder, og hvilken rolle 

arbejdet spiller i vores liv.

BILLETTER: 40 KR

Billetsalg fra 17. sep 2020

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



FRE 20. NOV KL. 20.00

 GREAT GUITAR NIGHT
   STORTROMMEN – KONCERT

Det er ganske enkelt tre af verdens allerbedste jazzguitarister – britiske Martin Taylor og 

svenskerne Ulf og Eric Wakenius – der mødes og giver koncert i Kulturhus Trommen.

Martin Taylor har bl.a. turneret med den legendariske franske violinist Stéphane Grappelli 

i 11 år. Grappelli havde en fortid sammen med fænomenet Django Reinhardt, som er en af 

Martin Taylors store inspirationskilder.

Ulf og Eric Wakenius er far og søn. Ulf Wakenius var medlem af Oscar Petersons sidste 

kvartet fra 1997 og har også spillet med Ray Brown og vores egen Niels-Henning Ørsted 

Pedersen. Ulf Wakenius har guru-status blandt guitarister, men når det kommer til virtuo-

sitet, bliver han nærmest overgået af sin egen søn, Eric Wakenius, som udover sit enorme 

talent medbringer ungdommelig energi og vokal.

Koncertens repertoire indeholder både håndplukkede amerikanske klassikere samt de tre 

musikeres egne kompositioner.

BILLETTER: 190 KR.

MAN 16. NOV KL. 19.00

BANDAFTEN
  LILLETROMMEN – KONCERT

Musikskolen inviterer til Bandaften i Lille-

trommen. Oplev en festlig og musikalsk 

varieret aften med rytmiske bands fra 

Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

TIR 17. NOV KL. 19.00

LIVESTREAMING 
FRA AARHUS  
UNIVERSITET
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Molekylærbiologien har fundamentalt 

ændret vores forståelse af menneskets 

historie. Kom med på en tur gennem men-

neskets genetiske historie med nedslag i 

nogle af de begivenheder, der skabte de 

befolkningsgrupper, vi kender fra nutidens 

verden. Foredragsholder er professor i 

DNA-forskning Eske Willerslev.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 22. sep 2020

TIR 17. NOV KL. 18.30

FORFATTERMØDE: OM HUNDREDE ÅR
  BØRNETEATERSALEN – FOREDRAG

Anna Elisabeth Jessen fortæller om sin roman Om hundrede år og om, hvordan det er  

at skifte spor fra journalistikken og dokumentarismen til fiktion.

Om hundrede år begynder i 1914, da første verdenskrig bryder ud. Soldaten Hans, der 

som dansk sønderjyde må kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til slægtsgården.  

I stedet overtager svogeren Marius og søsteren Helene gården. De får fem børn, hvis liv 

præges voldsomt af deres døve far og de spor, som den store krig trækker helt op til 

2014. Et medrivende tidsbillede med grumme skæbner og et skarpt blik for det usagtes 

evne til at forme og forkludre livet for en familie. Hundrede års danmarkshistorie i et 

sønderjysk perspektiv.

Det er danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra skiftende per-

spektiver i hundrede korte nedslag fra 1914-2014, ét for hvert år. 

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 22. sep 2020

36 37

TOR 19. NOV KL. 18.30

 OPLEV EUROPA 
MED TOG
  DINESEN – FOREDRAG

Det er blevet populært at rejse klimaven-

ligt, og samtidig er begrebet ‘slow travel’ 

også dukket op i rejsehåndbøgerne. Har 

du fået lyst til at droppe flyet, sætte dig 

til rette på et togsæde og nyde udsigten, 

mens du glæder dig til den næste spæn-

dene by, så er dette et foredrag for dig.

Britt Sallingboe står bag bogen Oplev 

Europa med tog – en rejseantologi for 

individuelle rejsende. Der er fokus på både 

børnefamilierne, de unge og de lidt ældre 

rejsende, så alle kommer på netop den 

rejse, der passer til dem. Et billedforedrag, 

hvor man får alle guldkornene om, hvor 

let, sjov og behagelig en togrejse i Europa 

kan være.

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 24. sep 2020

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



TIR 24. NOV KL. 19.00

 HUMAN IN BALANCE
   STORTROMMEN – TEATER

Balancerende på den gigantiske vippescene The Turmoil udforsker det progressive aar-

husianske kompagni DON GNU i forestillingen ‘Human in Balance’ mennesket som individ 

og medborger i en verden, hvor ingen kan bevæge sig uden at påvirke de andre.

‘Human in Balance’ er opstået ved et samarbejde mellem de to kulturhovedstæder i 2017, 

Aarhus og Pafos i Cypern. Forestillingen er skabt sammen med cypriotiske Dance House 

Lemesos og aarhusianske Bora Bora og sætter med vippescenen som det spektakulære 

midtpunkt fokus på menneskets balance som individ og i et europæisk fællesskab.

Gennem livemusik, dokumentariske videoprojektioner og dansere fra Pafos bringes 

Cypern til Danmark. Oplev krydsfeltet mellem den åbne himmel, bagende sol og farverigt 

hverdagskaos på Cypern – og de velstrukturerede, kølige nordiske nuancer, der danner 

rammen om det levede liv i Danmark.

En kraftfuld og poetisk forestilling, der forener de skæve taktarter fra den græske  

Zembekiko med den velkendte, flydende vals.

BILLETTER: 125 KR.

ONS 25. NOV KL. 17.00

KEND DINE  
KLASSIKERE:  
VIRGINIA WOOLF
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Gå på opdagelse i det ikoniske værk Mrs. 

Dalloway af Virginia Woolf med ph.d., 

litterat og skribent ved bl.a. Dagbladet 

Information Elisabeth Skou.

Mrs. Dalloway er en af Virginia Woolfs 

største romaner og samtidig en nøg-

le til både mellemkrigstidens litteratur 

og resten af det stilistisk uovertrufne 

forfatterskab. Hør om Woolfs særlige 

stream-of-consciousness-stil og om hen-

des visionære skildringer af bl.a. fælles-

skab, storbyen, krigstraumer, kvindeliv  

og seksualitet.

Arrangementet af en del af bibliotekets 

populære klassikerrække, som introduce-

rer til et nøje udvalg af kultur- og littera-

turhistorisk betydningsfulde forfatterska-

ber og centrale værker af de største, mest 

læste og kendte forfattere. 

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 30. sep 2020

TOR 26. NOV KL. 19.30

JAGTEN PÅ DET GODE MENNESKE
   STORTROMMEN – TEATER

Forfatteren Karin Michaëlis blev verdensberømt i sin samtid, men næsten glemt i sit 

hjemland. Det gør BaggårdTeatret op med i musikforestillingen ‘Jagten på det gode  

menneske’, som har nykomponeret musik af Katinka.

Det er et episk drama om det 20. århundrede set gennem en stærk kvindeskæbne. En 

filosofisk søgen efter det gode – også i en farlig tid. Er det muligt at være god i en ond 

verden? Karins liv udfolder sig i lyset af verdensbegivenhederne. Mens hun vokser op 

som ungt menneske med stærk skrivetrang, tager en mor i den østrigske by Linz sin  

søn op i armene. Lille Adolf.

Krigen rykker nærmere, og Karin, der har etableret sig om international forfatter, åbner 

sit hjem på Thurø for en række politiske flygtninge fra Tyskland. Krigen kræver, at alle 

tager stilling. Kan man lave om på virkeligheden uden at skære sig på løgnen?

BILLETTER: FRA 145 KR.

TOR 26. NOV KL. 17.00

BESÆTTELSE  
 OG BEFRIELSE  
I HØRSHOLM  
1940-1945 
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Hans Jørgen

Winther Jensen, Museum Nordsjælland.

Under besættelsen havde det store flertal

af den danske befolkning dagligdagen

fyldt op med bekymringer om, hvordan

de skulle få rationeringsmærkerne til at slå

til. Samtidig fulgte de med i udviklingen

på slagmarkerne, hvor danskernes fremtid

blev afgjort i de store slag ved El Alamein

og Stalingrad i 1942 og 1943.

To små mindretal deltog imidlertid aktivt

på hver sin side i det store opgør for eller

imod nazismen – også her i det fredelige

Hørsholm. Mange Hørsholmborgere var

nazister. Ikke i absolutte tal, men flere end

andre steder i Nordsjælland. Så mange,

at Hørsholm blev omtalt som en nazirede.

Omvendt var der også mange friheds-

kæmpere.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 1. okt 2020

38 39



Nyd Kulturhus Trommens traditionsrige 

julefrokost, der kan kombineres i en samlet 

pakke med en koncert med Rugsted & 

Kreutzfeldt og et festligt afterparty. 

Kulturhusets restaurant Bøf & Bolle sørger 

for årets julebuffet. Se menuen og køb 

madbillet til den store julefrokost på 

trommen.dk.

PRIS FOR HELE ARRANGEMENTET  

(INKL. VELKOMSTDRINK, SPISNING,  

KONCERT OG AFTERPARTY): 475 KR. 

KONCERT OG AFTERPARTY  

(UDEN SPISNING): 260 KR.

FRE 27. NOV SPISNING FRA KL. 17.30. KONCERT KL. 20.30

JULEFROKOST MED RUGSTED & KREUTZFELDT
   STORTROMMEN – KONCERT

LØR 28. NOV KL. 20.00

 HANNE BOEL  
– AKUSTISK
   STORTROMMEN – KONCERT

Hanne Boel kan opleves i akustisk udgave, 

når hun i selskab med guitaristerne Jens 

Runge og Jacob Funch spiller nyt mate-

riale og gamle klassikere. I januar 2020 

udgav Hanne Boel sit ottende album Bet-

ween Dark and Daylight, der udforsker og 

bygger på indhøstede erfaringer og ikke 

mindst levet liv.

Publikum kan forvente en kombination  

af det prøvede, det nye og det jazzede  

– alt det, som har gjort Hanne Boel til den 

sangerinde, hun er i dag. Sange fra det 

nye album Between Dark and Daylight vil 

naturligvis også være at finde på sætlisten.

Det er kort og godt Hanne Boel anno 

2020 – i et dekonstrueret univers og 

en hybrid af mange retninger, hvor hun 

befinder sig godt: “Der er gået tid, og jo, 

jeg er også blevet ældre, og meget føles 

anderledes. Men jeg har mødt en meget 

større fordomsfrihed denne gang end 

nogensinde tidligere”, siger hun.

BILLETTER: 295 KR.

40 41



TIR 1. DEC KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

 

Vi går vintermørket i møde med et dyk 

ned i en perlerække af gode noveller og 

udvalgte digte. Læsegruppeleder, Signe 

Thomsen, læser teksterne op, og herefter 

taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time i 

selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 6. okt 2020

ONS 2. DEC KL. 17.00

FORTIDENS 
 JERNUDVINDING I 
NORDSJÆLLAND
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Jakob Schlein 

Andersen, Museum Nordsjælland. Nye 

fund af jernudvindingspladser fra Nord-

sjælland kaster lys over, hvordan en tekno-

logisk landvinding for ca. 2.500 år siden 

var med til at forandre fortidens samfund.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. okt 2020

FRE 4. DEC KL. 19.45

IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS 
   STORTROMMEN – KONCERT

Den danske bassist Ida Nielsen holdt den funky bund for legendariske Prince fra 2010 til 

kunstnerens død i april 2016. Kort efter den første jamsession kom hun med i hans band 

‘The New Power Generation’, og i 2013 blev hun også en del af power-kvartetten ‘Prince 

& 3rdeyegirl’. Ida Nielsen har turneret og indspillet albums med begge orkestre.

Efter vennen og læremesterens død vendte Ida Nielsen i 2016 hjem til Danmark og tog 

fat på sin egen karriere, sin egen musik. Hun samlede et fantastisk band og drog på lan-

devejen.

 

Ida Nielsen har udgivet to albums i eget navn – Turnitup (2017) og Time 2 Stop Worrying 

(2019). Udover sine koncerter i Danmark har Ida Nielsen turneret i det meste af verden. 

Både Kina, resten af Asien, Europa, USA og bl.a. Zanzibar har haft besøg af den danske 

bas-ekvilibrist.

Musikken beskrives bedst som et mix af old school-funk blandet med hiphop, reggae og 

verdensmusik. Det er et hårdtslående høj-energi funk-show med solide grooves, tossede 

indfald, iørefaldende melodier, spillet med både attitude og sjæl – og selvfølgelig masser 

af bas! Kan man lide Prince, kan man også lide Ida Nielsens musik. Opvarmning med 
Sofia Hedia.

BILLETTER: 190 KR.

42 43

LØR 5. DEC KL. 15.00

 GOD JUL CIRKELINE
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Det er juleaften tidligt om morgenen. Cirkeline sidder i sin tændstikæske og kigger ud på 

stjernerne. Sådan begynder juleeventyret om Cirkeline og hendes musevenner, Frederik 

og Ingolf, som kaster sig ud i juleforberedelserne.

Gaverne skal pakkes ind, hjerter flettes, og så skal der også være plads til at synge og 

lege. Senere drager de tre venner ud i skoven efter juletræet. Det er koldt, og sneen 

falder hvid. I skoven møder vi den skurkagtige kat, de sjove skovnisser, og sidst, men ikke 

mindst, snemusen Knud med den røde tud.

Og så bliver det endelig juleaften. Stilen i denne forestilling er, som vi kender den fra 

tegnefilmene, fyldt med sprudlende humor, og ledsaget af Hans-Henrik Leys dejlige og 

iørefaldende musik. Cirkelinefiguren er mere populær end nogensinde og henvender sig 

efterhånden til hele tre generationer af danskere, fra de yngste til de ældste.

BILLETTER: FRA 70 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

BASSISTEN FRA  

PRINCE AND 
THE NEW POWER 
GENERATION

 



TOR 10. DEC KL. 15.00 
FRE 11. DEC KL. 12.30

NØDDE-
KNÆKKEREN
  LILLETROMMEN – BALLETFILM

Kom i julestemning, når biblioteket viser 

Tchaikovskys vidunderlige klassiker, 

Nøddeknækkeren på Lilletrommens store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Værket er fremført af Mariinsky Bal-

letten fra Sankt Petersborg og er dirigeret 

af Valery Gergiev. Bemærk: to visninger.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 15. og 16. okt 2020 

FRE 11. DEC KL. 16.00

LUCIAOPTOG
  BIBLIOTEKET

Traditionen tro slukker vi lyset og lader 

børn fra Hørsholm Lille Skole gå lucia-

optog gennem biblioteket. Når de fylder 

rummet med deres smukke sang, er der 

ikke et øje tørt.

FRI ENTRÉ

Paul Potts vender tilbage til Danmark og 

giver julekoncert med danske Lene Siel 

som gæstesolist. Publikum kan se frem 

til en varm og underholdende aften med 

engelske og danske julesange og duetter 

mellem de to store stemmer.

Paul Potts slog benene væk under dom-

merpanel og hele verden, da han i 2007 

stillede op til audition i Britain’s Got Talent 

med arien “Nessun Dorma” fra Puccinis 

opera Turandot. Den tidligere telefonsæl-

ger vandt som bekendt konkurrencen og 

udsendte kort efter sit debutalbum, som 

solgte ikke mindre end 3,5 millioner ek-

semplarer. En verdensstjerne var født.

Lene Siel er en af Danmarks dygtigste 

sangerinder med en smuk stemme i sær-

klasse. Hendes 11 albums har samlet solgt 

over 1 million eksemplarer. Hun har optrådt 

med verdensstjerner som John Denver og 

Roger Whittaker. I 2012 turnerede hun i 

Danmark med Paul Potts. Nu gentager de 

succesen.

BILLETTER: 445 KR.

LØR 12. DEC KL. 20.00

PAUL POTTS – CHRISTMAS DREAMS  
 GÆSTESOLIST LENE SIEL 
   STORTROMMEN – KONCERT

44 45

ONS 9. DEC KL. 17.00

DANMARK-EKSPEDITIONEN
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I juni 1906 begav 28 mand sig afsted fra København for at kortlægge Nordøstgrønland.  

I spidsen for Danmark-Ekspeditionen var den unge journalist og litterat Ludvig Mylius- 

Erichsen (1872-1907). I august 1908 vendte holdet tilbage til København, men tre med- 

lemmer manglede, heriblandt Mylius-Erichsen.  

 

Den sagnomspundne Danmark-Ekspedition har sat betydningsfulde videnskabelige,  

såvel som mytiske spor, og dem vil Bent Nielsen, direktør ved Arktisk Institut, løfte  

sløret for i dette foredrag. 

Bent Nielsen har selv rejst i Danmark-Ekspeditionens fodspor, og foredraget ledsages 

af personlige rejsefotografier samt et udvalg af de mere end 2.500 fotografier, der blev 

taget under den oprindelige ekspedition. Dette enestående billedmateriale har spillet en 

central rolle i den efterfølgende formidling af ekspeditionen, og det har givet indsigt i 

levevilkårene og hverdagslivet i den barske natur.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 14. okt 2020



ONS 16. DEC KL. 19.30

DREAMERS CIRCUS XMAS CONCERT
   STORTROMMEN – KONCERT

Den populære og anmelderroste dansk-svenske folkemusiktrio besøger Hørsholm Musik-

forening med et stemningsfuldt koncertprogram, der klinger af jul, fest og nye numre fra 

trioens seneste album Blue White Gold, der kom her i 2020.

Dreamers Circus’ musik er døbt New Nordic Folk. Den trodser traditionelle genreklassifi-

ceringer af musik. Med deres musik forsøger de tre musikere at åbne publikums fantasier 

og skabe små og store historier, der former billeder. Musikken tillader at drømme og 

tager publikum til nye spændende steder.

Dreamers Circus består af Nikolaj Busk (klaver, harmonika), Ale Carr (cittern) og Rune 

Tonsgaard Sørensen (violin).

BILLETTER: 200 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.

TIR 15. DEC KL. 17.00

KEND DINE  
KLASSIKERE:  
 GOETHE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Gå på opdagelse i værket Den unge 

Werthers lidelser af Goethe med forfatter 

og foredragsholder Morten Dyssel.

Den tyske forfatter Goethe er af mange 

blevet opfattet som indbegrebet af den 

tyske nations kultur. Han fik i en alder af 

25 år sit internationale gennembrud med 

brevromanen Den unge Werthers lidelser 

(1774). Foredraget fortolker romanen og 

fortæller om værkets virkningshistorie fra 

goethetiden og guldalderen til dets status 

som klassiker i verdenslitteraturen i dag. 

Dette arrangement er en del af fore-

dragsrækken ‘Kend dine klassikere’, som 

introducerer til et nøje udvalg af kultur- og 

litteraturhistorisk betydningsfulde forfat-

terskaber og centrale værker af de største, 

mest læste og kendte forfattere.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 20. okt 2020

FRE 18. DEC KL. 15.00 + 16.30

JULETRÆETS HEMMELIGHED
  LILLETROMMEN – BØRNETEATER

Kom og oplev Juletræets hemmelighed, der er en stemningsfuld og musikalsk julefore-

stilling for de små og deres voksne. Det er en forestilling fyldt med julehygge, så man 

virkelig kommer i julestemning.  

Det er snart jul. Snedkermesterens datter og hendes kat skal pynte juletræet. Hun snitter 

mange fine ting til træet, og med hver ting følger en bid af historien om en dejlig juleaf-

ten, fra dengang hun var barn. Hør om, hvordan snedkermesteren mødte julemanden og 

nissefamilien i skoven, og hvordan det blev en helt speciel juleaften for dem alle sammen. 

Forestillingen spilles af Randers EgnsTeater og varer ca. 40. min.

Alder: 2-5 år.

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

ONS 13. JAN KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Vi går vintermørket i møde med et dyk 

ned i en perlerække af gode noveller og 

udvalgte digte. Læsegruppeleder, Signe 

Thomsen, læser teksterne op, og herefter 

taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time i 

selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. nov 2020

46 47

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



MAN 18. JAN KL. 17.00

DANMARKS  
FØRSTE FRIHEDS-
KÆMPERE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Under 2. verdenskrig sejlede ca. 6300 

danske søfolk i allieret tjeneste. Det var 

2/3 af den danske handelsflådes skibe og 

søfolk, der om morgenen den 9. april 1940 

befandt sig uden for “spærringen”. Over 

1087 danske søfolk blev derude og faldt i 

kampen mod nazismen.

Det var disse søfolk, der blev de første 

danske frihedskæmpere, og hvis fortjene-

ste det var, at Danmark kunne kalde sig 

allieret, da krigen var slut.

Morten Bach, Inspektør i Det Internationa-

le Transportarbejderforbund (ITF), fortæl-

ler om disse søfolk, deres liv og hverdag 

og viser Maj Wechselmanns film Rapport 

fra de druknede og de glemte. 

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 23. nov 2020

MAN 25. JAN KL. 17.00

MELLEM 
YTRINGSFRIHED   
 OG  
NATIONALSTAT
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Mange forskere, kunstnere og skribenter er 

personligt forfulgte pga. deres virke. “Hvis 

ikke jeg gør det, hvem så?”, spørger de og 

fortsætter arbejdet på trods af, at det kan 

medføre stor fare for familie, venner og 

dem selv. 

Ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitet, 

Christian Franklin Svensson, vil i foredra-

get fortælle om at insistere på solidaritet, 

frihed og ytringsfrihed. Han kommer ind 

på begreber som migration, menneske-

rettigheder, globaliserede fællesskaber og 

retten til at producere videnskab og kultur.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 30. nov 2020

ONS 27. JAN KL. 17.00

FÅ VURDERET 
DINE TING PÅ 
BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – VURDERING

Arvestykker, kunst, designklassikere og 

meget mere bliver vurderet, når Auktions-

huset igen besøger Hørsholm Bibliotek. 

Alle er velkomne til at kigge forbi med en 

ting og få sat auktionsværdi på et kunst-

værk, yndlings-arvestykket, et smykke, 

sølv, møbel m.m. af vurderingseksperterne. 

Medbring en genstand eller – hvis det, du 

ønsker vurderet, er for stort – et foto.

FRI ENTRÉ

SØN 31. JAN KL. 16.00

ROBIN HOOD
   STORTROMMEN – TEATER

Årets familieforestilling fra Folketeatret er en livlig og humoristisk version af den kendte 

fortælling om Robin Hood og hans bande, som huserer i Sherwoodskoven og stjæler fra 

de rige for at give til de fattige. Der er både eventyr, romantik, slåskampe og en ærlig 

harme over social ulighed på spil i Robin Hood.

Glæd dig til at møde mange af de kendte figurer: Den ikke helt så fromme Broder Tuck, 

den stærke Lille John, der er mester i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, som aldrig 

har held med at fange Robin, den grådige Prins John, som misbruger sit job som vikar 

for sin bror, Kong Richard og ikke mindst Lady Marian, hvis hjerte Robin Hood vinder i en 

bueskydningskonkurrence. 

Men ikke alt er ved det gamle, for kvinderne omkring den kække bande slår fra sig 

mindst lige så godt som mændene, som de er overlegne i både kløgt, mod og bueskyd-

ning. Kvinderne spiller også en afgørende rolle, da Robin Hoods sans for livets uretfær-

dighed vækkes. Vi oplever Robins udvikling fra ubekymret drengerøv til bevidst, ung 

mand, der tager ansvar for at ændre samfundets uretfærdigheder. Hvis vi ikke hjælper 

hinanden, er vi ilde stedt!

BILLETTER: FRA 265 KR.

FRE 5. FEB KL. 20.00

IN THE AIR  
TONIGHT
   STORTROMMEN – KONCERT

Phil Collins fylder 70 år 30. januar 2021. 

Samtidig er det i foråret 2021 50 år siden, 

at Phil Collins albumdebuterede som med-

lem af gruppen Genesis, først som grup-

pens trommeslager og siden også som 

forsanger, da Peter Gabriel forlod bandet. 

Der er altså god grund til at fejre en af 

musikhistoriens største navne sammen 

med MusicalDanmark, der har produceret 

forestillingen ‘In The Air Tonight’.

Det er en medrivende og nærværende 

musikalsk fortælling, som vil spænde over 

fem årtier – fra de tidlige hits med Genesis 

til de sene hits fra musicalen Tarzan. I 1980 

forsøgte Phil Collins sig som solist og fik  

et verdenshit med sangen “In the Air  

Tonight”. Resten er historie.

‘In The Air Tonight’ er fyldt med uimodstå-

elige hits – bl.a. “Against All Odds”, “One 

More Night”,”Sussudio”, “Another Day in 

Paradise”, “You Can’t Hurry Love” og  

naturligvis titelnummeret. På scenen vil 

der være syv professionelle skuespillere  

og musikere, bl.a. Jonas Rasmussen, Lene  

Nørrelykke, Niels Rahbech og Anne 

Kraglund.

BILLETTER: FRA 265 KR.
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Hver dag året rundt kan du 
opleve aktuelle film i din 
lokale biograf i Kulturhus 
Trommen.

Biografen er en af Danmarks 
premierebiografer og med i 
Biografklub Danmark.

Se det aktuelle filmpro-
gram og køb dine billetter 
på trommen.dk eller i vores 
biograf-app.

FILM-MAGI  
I DIN  
LOKALE  
BIOGRAF

Efteråret i 
Biografen

PREMIERE 8. OKT

FAR TIL FIRE OG  
VIKINGERNE
Den ellers så sammentømrede familie er 

i krise, og Onkel Anders tilmelder derfor 

familien et ophold på et familieterapisted, 

hvor de skal leve som vikinger i en uge.

PREMIERE 12. NOV

NO TIME TO DIE
I den 25. film om Agent 007 er James 

Bond stoppet som aktiv agent og nyder 

livet på Jamaica. Freden slutter, da hans 

gamle ven Felix Leiter fra CIA beder ham 

om hjælp.

PREMIERE 25. DEC

TOP GUN 2: 
MAVERICK
I fortsættelsen til 80er-klassikeren Top 

Gun skal Pete “Maverick” Mitchell (Tom 

Cruise) træne nogle rekrutter i en tid, hvor 

ubemandede droner bliver mere og mere 

almindelige.

PREMIERE 22. OKT

SHORTA
Dansk thriller om to politibetjente, som 

bliver fanget i en boligblok under et bor-

geroprør. Plottet udspiller sig i real tid i en 

fiktiv ghetto, hvor de skal overleve, mens 

de er jaget vildt.

PREMIERE 10. DEC

FREE GUY
Science fiction/adventure action-komedie 

om en bankkasserer, som finder ud af, at 

han er non-player character i et videospil 

og beslutter sig for at gøre sig selv til 

spillets helt.

PREMIERE 25. DEC

SOUL
Da skoleband-lederen Joe Gardner træder 

ned i en kloak, ender han i en helt anden 

verden, The Great Before, hvor nye sjæle 

får deres personligheder, særheder og 

interesser.

BABYBIO
Forældre på barsel skal ikke snydes for en biograftur, selv om 

de passer deres barn. Derfor tilbyder Trommen babybio sidste 
onsdag i måneden kl. 10.00 (på nær i skoleferier).

Til babybio er lydniveauet lidt lavere end normalt, og under 

filmen er der en smule lys i salen.

Babybio-forestillingerne offentliggøres løbende på Trommen.dk.

UNG I HØRSHOLMS FILMKLUB

Ung i Hørsholms Filmklub er en ny filmklub for Hørsholms unge 

skabt i samarbejde mellem Ung i Hørsholm og Kulturhus Trom-

men. Billetprisen er kun 25 kroner pr. visning. 

Når programmet for efteråret offentliggøres, skal du tilmelde 

dig filmklubben på ungihørsholm.dk på samme vilkår, som når 

du melder dig til Ung i Hørsholms øvrige tilbud.
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 OPERABIO
Igen i denne sæson kan du opleve flotte operafilm på det hvide 

lærred i Kulturhus Trommens biograf. I vores Operabio kan vi 

denne gang præsentere en lang række aktuelle forestillinger 

optaget på den verdensberømte opera The Metropolitan i New 

York. Nyd et glas bobler inden visningen – det er inkluderet i bil-

letprisen. Programmet for Operabio offentliggøres til september 

på Trommen.dk.

 SENIORBIO
Hver onsdag kl. 13.00 i sæsonen har vi Seniorbio, hvor du kan 

se en aktuel premierefilm i godt selskab. Er du medlem af Ældre 

Sagen får du 10 kr. i rabat. Kom i god tid. Vi giver hver gang 

kaffe og kage inden filmen. På Trommen.dk, under menupunktet 

Seniorbio, kan du løbende holde øje med de kommende senior-

bio-film.

KULTURHUS TROMMENS  
FILMKLUB

Kulturhus Trommens nye filmklub  

– et samlingssted for filmentusiaster. 

Filmklubben byder på to  

månedlige filmvisninger med  

tilhørende hygge og snak.  

 

Læs mere om filmklubben og  
medlemskab på trommen.dk.



MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  RESTAURANT

Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

FLAMENCO DE SEVILLA
ABOUT MISS JULIE 
ANNE LINNET
LIS SØRENSEN
 ONKEL REJE
NOGET OM ANTIHELTE
ROCAZINO
SIGURD FORTÆLLER OM DE GRÆSKE GUDER
BURHAN G.
SOMMER I TYROL
ROSA FRA ROULADEGADE

 GLÆD DIG TIL  
FORÅRET 2021 
I KULTURHUS 
TROMMEN

Følg os på


