IDA NIELSEN & THE FUNKBOTS • SEBASTIAN
HØRSHOLM BIBLIOTEK 150 ÅR • SINNE EEG GROUP
MIKE STERN & BILL EVANS BAND • MARIE KEY
YELLOWJACKETS • PETER SOMMER • LONE FRANK
JESPER WUNG-SUNG • JYTTE VIKKELSØE

EFTERÅR 2021
MUSIK TEATER BIOGRAF BIBLIOTEK RESTAURANT

Velkommen til en ny sæson i Kulturhus
Trommen!
Vi ser frem til igen at kunne åbne dørene
og præsentere en bred vifte af kulturoplevelser.
Vores program byder på en perlerække
af koncerter med internationale topnavne,
nye talenter på den danske musikscene,
spændende foredrag, stærke filmoplevelser, dans fra fjerne himmelstrøg, work
shops, teaterforestillinger for hele familien
og meget mere...

LÆSEHUNDEN (6)
SÅRET I KRIG (6)
KUNSTHISTORIEN FRA FEM
FORSKELLIGE VINKLER (7)
2. SEP LEG OG BEVÆGELSE (7)
7. SEP GUIDET FÆLLESLÆSNING (7)
7. SEP DANMARK-EKSPEDITIONEN (8)
8. SEP FILOSOFI OG KÆRLIGHED #1 (8)
8. SEP RANE WILLERSLEV (9)
9. SEP KUNSTHISTORIEN FRA FEM
FORSKELLIGE VINKLER (7)
9. SEP LIS SØRENSEN (10)
11. SEP GINMAN/BLACHMAN/DAHL (11)
12. SEP WENZELL & BUGGE (12)
1. SEP
2. SEP

Gå på opdagelse her i magasinet og lad
dig inspirere af vores mange arrangementer for både hjernen og hjertet i den
kommende sæson.
Vi glæder os mere end nogensinde til at
kunne mødes igen og dele mange gode
oplevelser i Kulturhus Trommen.

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
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15. SEP FORFATTERMØDE:
JESPER WUNG-SUNG (13)
15. SEP MORGENDAGENS
STJERNER (14)
16. SEP KUNSTHISTORIEN FRA FEM
FORSKELLIGE VINKLER (7)
16. SEP BABYMASSAGE (14)
17. SEP AL MAGT TIL FOLKET (15)
18. SEP THE KILKENNYS (16)
18. SEP KODNING MED LEGO 		
MINDSTORMS (17)
21. SEP NÅR EN FORFATTER MØDER
EN MORDER (17)
21. SEP M.C. HANSEN &
JACOB CHANO (18)
22. SEP FILOSOFI OG KÆRLIGHED #2
(20)
23. SEP KUNSTHISTORIEN FRA FEM
FORSKELLIGE VINKLER (7)
24. SEP SINNE EEG GROUP (21)
25. SEP HØRSHOLM BIBLIOTEK
150 ÅR (22)
25. SEP TELEFON TIL AFDØDE (23)
25. SEP BIBLIOTEKETS HISTORIE (25)
26. SEP ROSA FRA ROULADEGADE (20)

28. SEP KEND DINE KLASSIKERE:
JAMES JOYCE (26)
29. SEP DEN NYE HØJSKOLESANGBOG
MED MATHIAS HAMMER (26)
29. SEP TWO LIONS AND A CASTLE (4)
30. SEP KUNSTHISTORIEN FRA FEM
FORSKELLIGE VINKLER (7)
30. SEP SEBASTIAN – SOLO (27)
1. OKT BACK TO BACK (28)
2. OKT FLAMENCO DE SEVILLA (29)
3. OKT IDA NIELSEN &
THE FUNKBOTS (30)
5.OKT TRE VILDE ÅR MED
TRYKKEFRIHED 1770-73 (25)
6. OKT FILOSOFI OG KÆRLIGHED #3
(31)
6. OKT HJÆLP! SPILLET TA’R
MIT BARN (32)
7. OKT LEG OG BEVÆGELSE (7)
7. OKT MICHAEL BUBLÉ:
CAUGHT IN THE ACT (31)

8. OKT
9. OKT
10. OKT
11. OKT

13. OKT
15. OKT
16. OKT
16. OKT
18. OKT
19. OKT
20. OKT
20. OKT

BLÅT BARN (33)
LET IT ROCK – EN HYLDEST TIL
THE BEATLES (34)
DEN LILLE PRINS (35)
JYTTE VIKKELSØE: DERFOR
FORELSKER DU DIG ALDRIG I
DEN FORKERTE (36)
KEND DINE KLASSIKERE:
GOETHE (37)
KRASH (37)
KODNING MED LEGO 		
MINDSTORMS (17)
MANGA TEGNEWORKSHOP (38)
VÆV EN BØRNEBOGSFIGUR (38)
DTU SCIENCESHOW (39)
GUIDET FÆLLESLÆSNING (7)
TOWER OF SONG (39)

25. OKT EN KONGELIG AFFÆRE (25)
26. OKT OLE KIBSGAARD &
LISBETH SAGEN (18)
26. OKT KORSBÆK I KRIG (40)
27. OKT LEV FOR DET HALVE (40)
28. OKT MIKE STERN & BILL EVANS
BAND FEAT. TOM KENNEDY &
NICOLAS VICCARO (41)
29. OKT DENGANG DU VAR LILLE (42)
29. OKT LED ZEPPELIN JAM (43)
30. OKT HALLOWEEN MED DR. GYS (43)
30. OKT DODO & THE DODOS (44)
1. NOV HALLOWEEN: GYS FOR
VOKSNE (45)
2. NOV LIVESTREAMING:
INTERNATIONAL FORFATTERSCENE MED RACHEL CUSK (45)
3. NOV MELLEM YTRINGSFRIHED OG
NATIONALSTAT (46)
3. NOV BRAHMS TRIO (46)
4. NOV LEG OG BEVÆGELSE (7)
4. NOV THE DANISH GIRL (5)

5. NOV YELLOWJACKETS (47)
6. NOV MIKE ANDERSEN BAND (48)
6. NOV FØRSTEHJÆLPSKURSUS TIL
SMÅBØRNSFORÆLDRE (49)
9. NOV GUIDET FÆLLESLÆSNING (7)
9. NOV MUSIKSKOLEKONCERT (49)
9. NOV DEN INDERSTE KERNE (49)
10. NOV DANMARKS FØRSTE
FRIHEDSKÆMPERE (50)
10. NOV TOUR DE CHAMBRE (50)
11. NOV BENT FABRICIUS-BJERRES
TRE LIV (51)
12. NOV OUTLANDISH – AKUSTISK (52)
13. NOV KODNING MED LEGO 		
MINDSTORMS (17)
16. NOV JAZZKOLLEKTIVET FORTOLKER
MONICA (19)

17. NOV KEND DINE KLASSIKERE:
THOMAS MANN (53)
18. NOV BABYMOTORIK (53)
18. NOV PETER SOMMER ALENE MED
PALLE I VERDEN (54)

17. DEC PAUL POTTS. GÆSTESOLIST
KIRSTEN SIGGAARD (66)

2022
19. NOV MARIE KEY (55)
20. NOV VILLADS FRA VALBY (56)
20. NOV PIPPI LANGSTRØMPE (57)
23. NOV VORES CELLERS
SALTBALANCE (58)
24. NOV DEN DANSKE KLAVERDUO (58)
26. NOV KRASH (37)
27. NOV BLAST: JULESHOW (59)
28. NOV ONKEL REJES (STORE)
JULEFIS (60)
30. NOV MENNESKELIG UDFORSKNING
AF RUMMET (61)
1. DEC STUMFILM MED LIVEMUSIK (61)
2. DEC LEG OG BEVÆGELSE (7)
3. DEC JULETRÆETS
HEMMELIGHED (61)
4. DEC HARDINGER BAND (62)
8. DEC KEND DINE KLASSIKERE:
TOM KRISTENSEN (63)
9. DEC LONE FRANK:
STØRST AF ALT (63)
10. DEC LUCIAOPTOG (64)
11. DEC KODNING MED LEGO 		
MINDSTORMS (17)
11. DEC DEN STORE NISSEPRØVE (64)
13. DEC HOME FOR CHRISTMAS:
JULEKONCERT MED ANDRÉ
RIEU (65)
14. DEC BENJAMIN AGGERBÆK (19)
14. DEC GUIDET FÆLLESLÆSNING (7)
15. DEC DREAMERS CIRKUS (65)
16. DEC NØDDEKNÆKKEREN (65)

12. JAN GUIDET FÆLLESLÆSNING (7)
19. JAN NOLDE OG NAZISMEN (67)
22. JAN DEN DANSKE
OPERAKVINTET (67)
25. JAN FÅ VURDERET DINE TING
PÅ BIBLIOTEKET (68)
25. JAN MATHILDE FALCH (19)
28. JAN SMÅ BLÅ SKO (69)
28. JAN COPENHAGEN DRUMMERS (68)
29. JAN LÆR AT STRIKKE FAIR ISLE (70)
30. JAN ALICE I EVENTYRLAND (70)
31. JAN BOHR (71)
4. FEB BURHAN G (72)
6. FEB CIRKUS CIRKÖR: BLOOM (73)

Kulturhus Trommen tager forbehold for trykfejl og programændringer.

VELKOMMEN

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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NYSKABENDE TEATER TIL EN
GO’ PRIS

3ater+
I Kulturhus Trommens 3ater+ serie kan du opleve
nyskabende scenekunst til ekstra lave billetpriser.
Der er fire 3ater+ forestillinger på plakaten i den nye
sæson: danseforestillingerne Two Lions and a Castle
og The Danish Girl med hhv. Dansk Danseteater og
Holstebro Dansekompagni samt nycirkus og fysisk
teater i form af Turist med Don Gnu og Astronaut
med Kristján Ingimarsson alene på scenen.
Ved køb af alle fire forestillinger er billetprisen kun
45 kr. pr. forestilling.

ONS 29. SEP KL. 19.00

TOR 4. NOV KL. 19.00

ONS 9. MAR KL. 19.00

TOR 21. APR KL. 19.00

TWO LIONS AND
A CASTLE

THE DANISH GIRL

TURIST

ASTRONAUT

STORTROMMEN – DANSETEATER
Den israelske koreograf Roy Assaf har i
samarbejde med Dansk Danseteater skabt
Two Lions and a Castle – en satirisk, skæv
og grotesk forestilling om tilblivelsen af
det perfekte show.
Roy Assaf er en mester i at forene det
vanvittige med det alvorlige. Two Lions
and a Castle er en ironisk kommentar til
det gebet, det er at lave scenekunst. I
forestillingen møder vi en række vidt
forskellige skøre skæbner – for eksempel
en desperat havfrue og kvinder i slowmotion-galop – og snart tegner der sig en
kollage af små satiriske nedslag inspireret
af koreografens iver efter at skabe den
“perfekte forestilling”.

Two Lions and a Castle er ikke en klassisk
danseforestilling, men placerer sig i et
genrefelt mellem dans og performance,
hvor dansernes stemmer er i fokus.

STORTROMMEN – DANSETEATER

STORTROMMEN – FYSISK TEATER

Som de første i verden præsenterer
Holstebro Dansekompagni i samarbejde
med Vejle Musikteater forestillingen The
Danish Girl om Lili Elbe, der i 1931 fik
foretaget en kønsbekræftende operation
– som den første transkønnede kvinde i
verden.

Drømmer du også om paradiset? Pakke
sandaler, bandana og solcreme for at
drage afsted mod fjerne kyster og nye
verdener? Komme hjem som et nyt og
forbedret menneske med tasken fuld af
livsbekræftende og mindeværdige
øjeblikke?

ASTRONAUT er på samme tid en scenisk
fortælling og et foredrag om jagten på
den originale idé og det at give kreativiteten frit løb. Kristján Ingimarsson er alene
på scenen, hvor han gennemgår scener fra
karrierens vildeste, vigtigste, værste og
sjoveste forestillinger.

På trods af tiden og alt, der var imod
hende, kæmpede hun med mod og
beslutsomhed for at kunne leve som sit
sande jeg. The Danish Girl er en rørende
og poetisk fortælling om Lili Elbes kamp
for at lægge fortiden som billedkunstneren
Einar Wegener bag sig og blive anerkendt,
som den kvinde hun var.

Så tag med verdensmanden, backpack
eren og charterturisten på deres livs rejse
ind i en forunderlig verden af ferieønsker,
drømme og mareridtsscenarier!

Den kreative proces ridses op, og der
analyseres og videreudvikles. Scener fra
forestillinger som MIKE ATTACK, Kunsten
at Dø, Blowjob, BLAM!, CREATURE, Fools
Of The World Unite, MORPH og Room 4.1
udspiller sig live foran publikum med
tilhørende anekdoter og historier.

I hovedrollen som Lili Elbe vil danser
Bjørk-Mynte Paulse med sin levede
erfaring som transkvinde tilføje rollen en
dimension og dybde, der gør dette værk
endnu mere samfundsrelevant og betydningsfuldt.

For noget går galt, og de tre elskelige
individer må indse, at det i sandhed ikke
handler om destinationen, men vejen dertil
– og skæbnen vil, at deres unikke drømme
rejser ender i en kaotisk kampzone om
retten til smukke øde landskaber, swimmingpools og helstegt pattegris eller
croissant og cortado på fortovscaféen
i Nice.

Udover at være en bagudskuende rejse
gennem Kristján Ingimarssons vilde fysiske
forestillinger er det et fremadskuende blik
mod kreativitetens rolle i vores liv. Og så er
det selvfølgelig sindssygt underholdende.
BILLETTER: 125 KR.

BILLETTER: 125 KR.
BILLETTER: 125 KR.

Introduktion kl. 18.00-18.30 for
dem, der har lyst.

STORTROMMEN – NYCIRKUS

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.

BILLETTER: 125 KR.
4 FORESTILLINGER FOR 180 KR.
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TOR 2. SEP KL. 10.15
TOR 9. SEP KL. 10.15
TOR 16. SEP KL. 10.15
TOR 23. SEP KL. 10.15
TOR 30. SEP KL. 10.15

LÆSEHUNDEN
BØRNEUDLÅNET – LÆSEFORLØB
Læsehunden 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 læsekoden endnu.

ONS 1. SEP KL. 17.00

SÅRET I KRIG
LILLETROMMEN – FILM OG FOREDRAG

En læsestund varer ca. 30 min og foregår
mandage 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.
Kender du et barn, som har lyst til at læse
sammen med Balou, er du velkommen til
at kontakte Kristina Krabbe Oksen på
krko@horsholm.dk for mere information.

Som optakt til Den Nationale Flagdag, som hvert år markeres den 5. september, hvor
vi hylder, fejrer og mindes Danmarks udsendte, nuværende som tidligere samt deres
pårørende, afholder Veterancafé Hørsholm i samarbejde med Hørsholm Kommune
og Hørsholm Bibliotek et særarrangement under overskriften Såret i krig.
Ved arrangementet vises den stærke dokumentarfilm De sårede fra 2010, som følger de
to soldater, Mark og Martin, og deres psykiske og fysiske kamp i hverdagen i Danmark,
efter at de har fået sprængt deres ben af under udsendelse som soldater i Afghanistan.
I forlængelse af filmen vil der være et indlæg ved Finn Warburg, Danmarks mest erfarne
krigskirurg, som har stået i spidsen for den store indsats, Rigshospitalet har ydet for at
redde og genoptræne sårede veteraner.

LILLETROMMEN – KURSUSRÆKKE

I samarbejde med Folkeuniversitet
København præsenterer Hørsholm
Bibliotek et inspirerende kunsthistorie
forløb på fem sammenhængende kursusgange. Kurset kommer vidt omkring i
kunsthistorien via fem temaer, der er
blevet skildret på forskellige måder af
mange forskellige kunstnere fra antikken
til i dag. De fem temaer, som kurset vil
omhandle, er naturen, byen, kærligheden,
galskaben og døden.

LEG OG
BEVÆGELSE
BØRNETEATERSALEN – MUSIK

TIR 7. SEP KL. 16.00
ONS 20. OKT KL. 16.00
TIR 9. NOV KL. 16.00
TIR 14. DEC KL. 16.00
ONS 12. JAN KL. 16.00

GUIDET
FÆLLESLÆSNING
CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Med udgangspunkt i årstiden, stemningen
og børnegruppen finder musikterapeut
Ulla Lau Hyldgård på forskellige sanselige
sange, lege og kreative indfald.
Ulla har især fokus på nærvær, stemningsmagi, fængende lyde, bevægelser, rytmer
og sjove ting at se på og røre ved.

Vi går vinteren 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.

Alder: 1,5-4 år.
KRÆVER GRATISBILLET
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg 8 uger inden hvert arrangement.

Både børn og voksne skal have billet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. juli 2021
Vi starter nyt forløb midt august 2021
– husk tilmelding, man kan ikke bare
møde op.

KUNSTHISTORIEN
FRA FEM
FORSKELLIGE
VINKLER

TOR 2. SEP KL. 10.15
TOR 7. OKT KL. 10.15
TOR 4. NOV KL. 10.15
TOR 2. DEC KL. 10.15

Kunsthistoriker og kunstformidler cand.
mag. Amalie Grubb Martinussen vil være
foredragsholder samtlige kursusgange.
TILMELDING VIA FOLKEUNIVERSITETET
KØBENHAVN, WWW.FUKBH.DK
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ONS 8. SEP KL. 20.00

RANE
WILLERSLEV
STORTROMMEN – FOREDRAG

TIR 7. SEP KL. 17.00

DANMARKEKSPEDITIONEN
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. I august 1908 vendte
holdet tilbage, men tre medlemmer 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.
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 20. juli 2021

KALD DET KÆRLIGHED ONS 8. SEP KL. 17.00

FILOSOFI OG KÆRLIGHED #1
KÆRLIGHEDEN SOM MYSTERIUM
CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer under overskriften Kald det kærlighed.
Filosof Martin Munk inviterer dette efterår til et dyk ned i kærlighedens krinkelkroge.
Det bliver til tre spændende foredrag, der vil give dig nye perspektiver og dybere
indsigt i kærlighedens dragende og komplekse univers.
Når det kommer til kærligheden, kan de fleste nok blive enige om, at kærligheden er et
mysterium. Men hvorfor er den det, når kærligheden samtidigt er så indlysende væsentlig, at vi ikke ville kunne forestille os et liv uden?

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)
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Du bliver introduceret til kærligheden gennem forskellige væsentlige ideer fra psykologien og eksistentialisterne og bliver inddraget i filosofisk dialog, tankeeksperimenter og
øvelser, der kan hjælpe dig med at blive klogere på kærligheden som mysterium.

Vi befinder os i en langvarig og ulykkelig
kreativitetskrise, som vi skal se at komme
ud af. De egenskaber, som skal til for at
omsætte kreativitet til en kraftfuld kataly
sator for en sund og dynamisk samfundsudvikling, bliver hverken efterspurgt eller
belønnet.
Vi har udviklet et nulfejlsregime og har
opgivet modet til at fejle produktivt. Men
det er ikke for sent, det er bare på høje
tid, at vi tænker vildt. Lær hvordan i dette
foredrag med en af Danmarks mest efterspurgte foredragsholdere, Nationalmuseets
direktør Rane Willerslev.
Med sin jordnære tilgang og ligefremme
facon har han inviteret hele landet til at
tænke vildt og være nysgerrig. Med
benene plantet både i den akademiske
superliga og i de fjerneste vildmarker
spænder Rane Willerslev bredt. Dette
giver et fantastisk grundlag for spændende og indsigtsfulde foredrag, som
han trækker fulde huse til i sin sparsomme
fritid.
BILLETTER: 275 KR.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 14. juli 2021
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LØR 11. SEP KL. 20.00

GINMAN/
BLACHMAN/
DAHL
STORTROMMEN – KONCERT

TOR 9. SEP KL. 20.00

LIS SØRENSEN
STORTROMMEN – KONCERT
Efter succesen i Toppen af Poppen i 2018
og Anne Sanne Lis-turnéen i 2019 udgav
Lis Sørensen i efteråret 2019 selvbiografien Jeg er kommet for at synge sammen
med Danni Travn. Det er beretningen om
sømandsdatteren fra Brabrand, der over
fire årtier har vundet stor plads i danskernes hjerter med et imponerende repertoire
af hits.
I foråret 2020 vendte Lis Sørensen hjem til
vante musikalske omgivelser – som solist
med sit eget fantastiske band. Samtidig
gik hun atter i studiet for at lave nye
soundtracks til danskernes liv.
Lis Sørensens imponerende repertoire
byder på en perlerække af hits – nye som
gamle. Med en sprællevende samling af
sange står Lis Sørensen skarpt i nutiden
og formidler fortidens hits som bl.a. ‘Fuld
af Nattens Stjerner’, ‘Tæt på Ækvator’,
‘Mine Øjne De Skal Se’ og mange flere.
De leveres med en naturlig elegance,
som vidner om hendes egen kærlighed
til repertoiret.

Ginman/Blachman/Dahl udgør nok
Danmarks fremmeste eksponenter for den
moderne jazztrio. De tre gamle venner har
spillet sammen i en årrække, og siden de
for godt 10 år siden fik en international
pladekontrakt med Verve Records, har de
arbejdet som en selvstændig enhed omgivet af en række danske og internationale
solister – blandt andre Palle Mikkelborg,
Nils Petter Molvær og Fredrik Lundin.

BILLETTER: 425 KR.

Af mange er Thomas Blachman kendt
som en skarp dommer i X-factor, men for
jazzelskere er han først og fremmest en af
landets allerbedste trommeslagere, og i
skiftende sammenhænge har han samarbejdet med Lennart Ginman lige siden
10

1987. Pianisten Carsten Dahl anses i dag for
at være en af Danmarks mest innovative
og genialt improviserende musikere.
Lennart Ginman har musikalske rødder
i moderne akustisk jazz, men har også
arbejdet med electronica, og han huskes
bl.a. for sit samarbejde med Steen Jørgensen på det Grammyvindende album
Ginman/Jørgensen.
Ginman/Blachman/Dahl forener klang,
hårdt swing, spiritualitet, sjov og tradition
er med personlig fornyelse. I 2020 udgav
trioen albummet The Blue Velvet.
BILLETTER: 255 KR.
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SØN 12. SEP KL. 16.00

WENZELL &
BUGGE
STORTROMMEN – KONCERT

Wenzell & Bugge er en spændende og
energisk blanding af violinist og rigsspillemand Kristian Bugge og den internationale
slagtøjssolist Ronni Kot Wenzell. Begge
musikere har et imponerende cv, vundet
utallige priser og indspillet flere album.
Deres duo-projekt har høstet stor succes,
og de har sammen givet omkring 1.000
koncerter rundt om i verden. Ronni Kot
Wenzell er født og opvokset i Hørsholm,
hvor han gik på Hørsholm Musikskole,
inden han kom på konservatoriet.

keres baggrunde (klassisk musik og folkemusik) opstår et bredt spænd mellem det
stærkt energiske og fysisk krævende til det
mere drømmende og lyrisk eventyrlige.

Wenzell & Bugge sætter virtuost noget af
vores ældste musik sammen på kryds og
tværs i nye sjove fortolkninger og lyduniverser. Med udgangspunkt i de to musi

BILLETTER: FRA 100 KR.

Alt sammen spillet på så forskellige
instrumenter som marimba, vibrafon,
spansk cajon og naturligvis violin. Det
er en meget spændende og anderledes
musikalsk oplevelse, der præsenteres,
fjernt fra hvad man ellers møder – og
samtidig så dragende og genkendeligt.

KALD DET KÆRLIGHED
ONS 15. SEP KL. 19.00

FORFATTERMØDE: JESPER
WUNG-SUNG
BIBLIOTEKSRUMMET – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger
dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer
under overskriften Kald det kærlighed.
Oplev denne aften den populære forfatter
Jesper Wung-Sung, som ikke mindst
bragede frem på boghitlisterne i 2017, da
han udgav sin populære roman En anden
gren, der senere indbragte ham De Gyldne
Laurbær. Denne aften vil Wung-Sung
fortælle om sin seneste roman Kvinde set
fra ryggen om Ida Hammershøi – kvinden
de fleste nok bedst kender som en tavs,
anonym, rygvendt skikkelse fra maleren
og ægtemanden Vilhelm Hammershøis
berømte værker.
BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 20. juli 2021

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)
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FRE 17. SEP KL. 20.00

AL MAGT TIL
FOLKET
STORTROMMEN – TEATER

TOR 16. SEP KL. 10.00

BABYMASSAGE
SPIESSALEN – WORKSHOP

ONS 15. SEP KL. 19.30

MORGENDAGENS STJERNER
STORTROMMEN – KONCERT
Hørsholm Musikforening præsenterer fire af Skandinaviens mest fremtrædende unge
talenter, der mødes i kammermusikalsk sammenspil af højeste karat.
Oplev Amelia Jakobsson (sopran), Gustav Piekut (pianist), Adam Koch Christensen
(violinist) og Josef Ahlin (cellist). De spiller blandt andet Sjostakovitjs ‘Syv romancer’
for sopran og klavertrio inspireret af digte af Alexander Blok.
Gustav Piekut gav solokoncert i Trommen i efteråret 2020, efter at han i 2019 havde
leveret en utrolig indsats ved at indspille Beethovens kæmpeværk Diabellivariationerne,
inden han overhovedet var færdig på konservatoriet. Adam Koch Christensen vandt
i 2020 førsteprisen i den internationale Johannes Brahms violinkonkurrence i
Pörtschach, Østrig.

Babymassage er ubetinget kærlighed og
omsorg til dit barn. Du kan begynde i det
små allerede fra dit barn bliver født og
gradvis bygge mere og mere på.
Den kontakt, I skaber sammen, giver dit
barn omsorg og nærvær gennem jeres
øjenkontakt. Selve berøringen i babymassagen, giver dit barn tryghed og en
kropslig fornemmelse af sig selv.
Med babymassage styrker du dit barns
sanser, kropsforståelse og egen rummelighed, som er fundamentet for dit barns
motoriske udvikling.
Du skal medbringe følgende:
• Dyne eller andet underlag.
• Stofble samt tisseunderlag eller
håndklæde.
• Evt. sut og et stykke legetøj til
dit barns tryghed.

BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.

De seks performere i satiregruppen MAGT
kommer til Trommen med deres nye
forestilling Al magt til folket – en musikalsk
og komisk undersøgelse af, hvad det
danske folk egentlig vil have. For hvem
ved; måske er det i virkeligheden bare
MAGT, som de alle sammen gerne vil have
mere af?
Vær med, når MAGT sejler op og ned ad
åen i en musikalsk forestilling spækket
med satire og skønsang, hvor vi møder
klimafanatikere, grådige spekulanter og
talentløse politikere.

BILLETTER: 40 KR.

Det er kun voksne, der skal have billet.

Mere kan MAGT ikke sige om forestillingen
i skrivende stund, da aktualitet og folkestemning spiller en rolle for indholdet lige
til det sidste.
BILLETTER: FRA 125 KR.
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LØR 18. SEP KL. 20.00

THE KILKENNYS
STORTROMMEN – KONCERT
The Kilkennys har begejstret publikum i Danmark i en årrække og vender tilbage på en ny
Danmarksturne. The Kilkennys består af de fire irske, charmerende sangfugle og musikere
Davey Cashin (banjo, mandolin, guitar, irske fløjter), Mick Martin (irske fløjter, bodhran),
Tommy Mackey (bas) og Robbie Campion (guitar, mandolin, banjo, vokal).
Bandet er kendt for at forvandle de traditionelle irske-keltiske toner til moderne irsk
popmusik. Deres unikke og dygtige spillestil med et væld af instrumenter som bodhran,
percussion, mandolin, banjo, guitar og irske fløjter samt deres vokale talent har gjort dem
til et højt elsket band blandt det irske folkefærd – og blandt elskere af irsk folkemusik i
hele verden.
The Kilkennys har delt scene med nogle af Irlands mest prominente musikalske ikoner,
herunder Shane MacGowan og Finbar Furey, og de regnes for værdige arvtagere efter
legendariske The Dubliners.
BILLETTER: 340 KR.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

LØR. 18. SEP KL. 10.00
LØR. 16. OKT KL. 10.00
LØR 13. NOV KL. 10.00
LØR 11. DEC KL. 10.00

KODNING
MED LEGO
MINDSTORMS

TIR 21. SEP KL. 18.30

NÅR EN
FORFATTER
MØDER EN
MORDER
BT-SALEN – FOREDRAG

UNGEUDLÅNET – WORKSHOP
Vil du lære at programmere en LEGO
Mindstormsrobot til at gøre, hvad du vil?
Så kom med til en af de populære
kodeworkshops, hvor de 9-14 årige kan
lære basis blokkodning og være kreative
med LEGO Mindstormsrobotter.
For at kunne give tilbuddet til så mange
børn som muligt, er det den samme
workshop hver gang og altså ikke et
forløb.
Der er 9 pladser til hver kodeworkshop,
og det er først-til-mølle-princippet.

Der er forfattere, som lever af at opfinde
grufulde krimihistorier. Og så er der forfatter og journalist Helle Maj og hendes
mand, fotograf Jørn Stjeneklar, som
pludselig befandt sig midt i opklaringen
af én af de vildeste true crime-historier
med en landsmand som hovedperson.
Måske har du set dokumentaren om
Tækkemanden eller lyttet til den meget
populære DR-podcast I en danskers
blodspor.
Kom længere ind i historien denne aften,
hvor Helle Maj og Jørn Stjerneklar kommer
fra Sydafrika og fortæller om deres møde
med Danmarks mest seriekriminelle
forbryder.

KRÆVER GRATISBILLET
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 27. juli 2021
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KØB ÉN
BILLET OG FÅ
EN EKSTRA
GRATIS

PLUS1

TIR 21. SEP KL. 13.00

TIR 26. OKT KL. 13.00

TIR 16. NOV KL. 13.00

TIR 14. DEC KL. 13.00

TIR 25. JAN 2022 KL. 13.00

M.C. HANSEN &
JACOB CHANO

OLE KIBSGAARD
& LISBETH SAGEN

JAZZKOLLEKTIVET FORTOLKER
MONICA

BENJAMIN
AGGERBÆK

MATHILDE FALCH

STORTROMMEN – KONCERT

Kulturhus Trommen er med
i det nye koncert-koncept
PLUS1, som vil hjælpe de
corona-ramte danskere med
at genskabe glæden ved
live-musik i hyggeligt samvær med en god bekendt,
man måske ikke har set
længe.
Derfor følger der også en
gratis billet med, når man
køber billet til en
PLUS1-koncert.
Det samlede PLUS1-program omfatter 120
koncerter i 12 byer.

Det er de gode historier med finurlige
detaljer om det store i det små, der er i
fokus, når den prisbelønnede sangskriver
og historiefortæller M.C. Hansen går på
scenen med sin faste medmusiker og
korsanger Jacob Chano.
M.C. Hansen blev hædret som årets
sangskriver ved Danish Music Awards Folk
i 2017, og i 2018 blev han kåret til årets
musikalske iværksætter. Samme år tildelte
komponistforeningen DPA ham sit påskønnelseslegat, og i 2000 modtog han
Vordingborg Kommunes Kulturpris for
sit arbejde med det danske sprog og
historierne om det sted, han kommer
fra – Præstø.
M.C. Hansen står efter eget udsagn på
skuldrene af amerikanske folk- og rocklegender som Woody Guthrie, Bob Dylan
og Townes Van Zandt, men også Højskolesangbogen, Benny Andersen og Carl
Nielsen har inspireret ham.

Læs meget mere på www.plusen.dk.
BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

STORTROMMEN – KONCERT
Oplev to sympatiske musikpersonligheder,
der både sammen og hver for sig har betydet meget for små og store danskeres
trivsel.
Violinist Lisbeth Sagen er stifter af
projektet MusikBeRiget, som gennem
musik skaber håb, glæde og forløsning
for børn, unge og deres familier under
deres indlæggelse på hospitalet.
Ole Kibsgaard er en af de musikere, der er
med i MusikBeRiget, men kendes også fra
mange andre sammenhænge. For eksempel som musiker i Shu-Bi-Dua, som vært i
Kaj & Andrea og for sine samarbejder med
Kaya Brüel.
BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

STORTROMMEN – KONCERT
Jazzkollektivet er et fællesskab af jazztalenter fra hele Norden. I denne koncert gør
de den legendariske svenske jazzsangerinde Monica Zetterlund (1937-2005) og
hendes folkekære bagkatalog til den røde
tråd. I front står dansk-svenske Johanna
Linnea Jakobsson (vokal og sax). Bag sig
har hun Frederik Flach (piano) og Asger
Søgaard (kontrabas og guitar).
Glæd dig til at høre klassikere som
‘Monicas Vals’ og ‘Sakta Vi Gå Genom
Stan’ blive fremført af en ung jazztrio, som
både nærer stor kærlighed til jazztraditionen, men samtidig formår at sætte sit eget
præg på et velkendt kapitel i nordisk
jazzhistorie.

STORTROMMEN – KONCERT

STORTROMMEN – KONCERT
Crooneren Benjamin Aggerbæk swinger
julen ind med alle klassikerne fra legender
som Bing Crosby, Dean Martin og Frank
Sinatra.
Benjamin Aggerbæk er en københavnerbaseret komponist, sanger og ildsjæl.
Hans albummer spænder fra folk til jazz–
fra en helt nøgen soloudgivelse med kun
Aggerbæks farverige vokal og akustisk
guitar til stort anlagte orkesterplader
med masser af blæs og stryg.
Uanset formatet er Benjamin Aggerbæk
garant for charmerende swing og en
klassisk inderlighed, kun de ægte croonere
formår.

Mathilde Falchs koncerter er præget af
hendes personlige fortællinger, spilleglæde, et intenst nærvær, humor, høj energi
og et sammenspillet band bestående af
venner. Kort sagt spontane historier, gode
sange og dygtige musikere, der folder sig
ud.
Mathilde Falch har i de sidste 10 år
opbygget sin karriere ved at spille alle
steder, hvor hun har kunnet komme til det
– på gaden, hjemme i folks private stuer,
på de store spillesteder og festivalscener.
Det har givet hende en stor trofast følgerskare, som hun har kvitteret for ved at give
sine fans indflydelse på sammensætningen
af sine album.
BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

Trioen har sammensat repertoiret med
udgangspunkt i Monica Zetterlunds store
internationale gennembrud, albummet
Waltz For Debby (1964) med den verdenskendte amerikanske pianist Bill Evans og
hans trio.
BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)
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KALD DET KÆRLIGHED
ONS 22. SEP KL. 17.00

FRE 24. SEP KL. 20.00

SINNE EEG
GROUP

FILOSOFI OG
KÆRLIGHED #2
KÆRLIGHEDEN I
FAMILIER,
VENSKAB OG
ETIK

STORTROMMEN – KONCERT
Sinne Eeg Group består af intet mindre
end fire tidligere vindere af Ben Webster
Prisen. Så fås jazz ikke meget bedre.
Udover vokalisten Sinne Eeg består
orkestret af Jacob Christoffersen (piano),
Lennart Ginman (bas) og Morten Lund
(trommer).

CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger
dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer
under overskriften Kald det kærlighed.
Filosof Martin Munk dykker dette efterår
ned i kærlighedens krinkelkroge. Det bliver
til tre spændende foredrag, der vil give
dig nye perspektiver og dybere indsigt
i kærlighedens dragende og komplekse
univers.
Er familie og venskaber mere end kød,
blod og den tillid vi viser hinanden? Eller
er det selve kærligheden, der ultimativt
binder det hele sammen og fundamentalt
set guider os i spørgsmål om, hvad der
moralsk set er det rette at gøre?
Denne anden aften stiller vi skarpt på
den rolle, kærligheden spiller i familie
og venskab. Vi søger også at belyse den
etiske side af kærligheden gennem bl.a.
MeToo-bevægelsen, sexismedebatten og
den krænkelseskultur, der i dag diskuteres
vidt og bredt. Det bliver helt sikkert ikke
en aften, der vil gå stille af sig, når vi med
filosofisk dialog og tankeeksperimenter
afprøver de etiske udfordringer, kærligheden giver os.

SØN 26. SEP KL. 15.00

ROSA FRA ROULADEGADE
STORTROMMEN – SHOW FOR BØRN
Rosa fra Rouladegade (Rosa Gjerluff Nyholm) kommer endnu engang til Hørsholm, hvor
hun sætter strøm til piskeriset og er klar til at piske en stemning op i Stortrommen!
Godt hjulpet af børnejazzmusikerne Palle og Sille samt en liter økologisk fløde vil trioen
forsøde tilværelsen for både børn, voksne og sovedyr med musik fra Rouladegade,
Byttebiksen, Sovedyr på Eventyr, Cirkus Summarum og Rosas øvrige Ramasjang-hits.

Sinne Eeg er et af de stærkeste bud på
en dansk jazzsanger med internationalt
format. Med sikker intonation, stærk
rytmisk sans og en charmerende sceneoptræden betager hun publikum i det meste
af verden. Hun er en mesterlig fortolker af
den amerikanske sangskat, men synger
også mange af sine egne kompositioner,
hvor et tydeligt islæt af skandinavisk
melankoli kommer til udtryk.
Sinne Eeg har udgivet ni album i eget
navn. De fire af dem er blevet belønnet
med en Danish Music Award for Årets
Vokaljazzudgivelse. Ved koncerten vil der
blandt andet blive spillet sange fra Sinne
Eegs seneste album fra 2019 We’ve Just
Begun, som blev indspillet med DR Big
Band og indeholder fem sange komponeret af Sinne Eeg selv.
BILLETTER: 275 KR.

Så væk din yndlingsbamse og kom til kagerock og rul, og HUSK DIT SOVEDYR!
Du kender Rosa fra bl.a.: Rosa fra Rouladegade, Sovedyr på eventyr, Byttebiksen i
Ramasjang, Cirkus Summarum m.m. Med sig har Rosa Sille Grønberg på guitar og kor
og Palle Windfeldt på guitar og kor.
BILLETTER: FRA 90 KR.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 28. juli 2021
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LØR 25. SEP HELE DAGEN

LØR 25. SEP KL. 19.30

HØRSHOLM BIBLIOTEK 150 ÅR

TELEFON TIL AFDØDE

KULTURHUS TROMMEN
Lørdag den 25. september fejrer vi Hørsholm Biblioteks 150-års fødselsdag med et
kæmpe brag! Hele huset vil vaje med flagene – og det festlige fødselsdagsprogram vil
både byde på taler, udstilling, ballonmand, tryllekunst, koncerten Tag Jorden rundt med
Katrine Bille!, som bl.a. er kendt fra børneprogrammet Lille Nørd, Teaterkoncerten Telefon
til afdøde, forfatterforedrag med Lotte Kaa Andersen, historisk foredrag ved Museum
Nordsjælland, kage og alt mulig andet spændende for både store og små.

STORTROMMEN – TEATERKONCERT
Efter 28 års venten kan du endelig opleve dine yndlingsnumre med Dan Turèll & Halfdan
E live. Det sker, når Halfdan E og band rammer Kulturhus Trommen med en af Danmarks
bedste skuespillere Mads Wille som stemmen i front.
Tilbage i 1993 var det et unikt og meget populært projekt, som den legendariske digter
Dan Turèll og den musikalske troldmand Halfdan E satte i gang. En ny og let tilgængelig
blanding af musik og beatlyrik, som danskerne hurtigt tog til sig.

Historien om Hørsholm Bibliotek begyndte i oktober 1871, hvor kommunens første
bibliotek så dagens lys. Dengang var rammerne dog mere beskedne end i dag og med
placering i Hørsholm Præstegård. Denne slags sognebogssamlinger var ikke usædvanlige
i 1700- og 1800-tallet.

Samarbejdet resulterede i to prisbelønnede hitalbum. Næste naturlige skridt havde været
at optræde på landets spillesteder – hvis ikke Dan Turèll var død få måneder efter
debutpladen.

Selve biblioteksloven kom først i 1920, og med den kom etableringen af det moderne
folkebibliotek, hvor formålsparagraffen helt enkelt lød, at staten skal yde tilskud til biblioteker, hvis opgave det er at udbrede “kundskaber og almindelig oplysning”.

Men nu bliver klassikere som ‘Hyldest til Hverdagen’, ‘Sidste Tur Gennem Byen’ og ‘Jeg
Skulle Have Været Taxachauffør’ vakt til live igen. Halfdan E tog tilløb til koncertrækken i
2019 med udgivelsen af det tredje album Telefon til afdøde.

I den seneste bibliotekslov fra 2000 hedder det, at bibliotekerne “skal fremme oplysning,
uddannelse og kulturel aktivitet”. Hørsholm Bibliotek har gennem de sidste 150 år skiftet
placering flere gange og både haft til huse i Hørsholm Midtpunkt og siden 1988 været
integreret i Kulturhus Trommen – og det er da netop her og i bibliotekets ånd fødselsdagen skal fejres.

I stedet for Dan Turèll selv har Halfdan E allieret sig med skuespiller Mads Wille (kendt fra
bl.a. Badehotellet og landets teaterscener), som specielt til lejligheden giver stemme til
Turèlls udødelige digte. Musikalsk bliver Halfdan E desuden bakket op af Søren Siegumfeldt (saxofon/fløjte) og Lars Terkelsen (electronics).
KRÆVER GRATISBILLET

Følg med på bibliotekets hjemmeside, hvor dagens program vil blive annonceret.
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Oplysningstiden
og Hørsholm
Dannelse, ytringsfrihed og
menneskerettigheder er en arv
fra oplysningstiden og grundlag
et for vores moderne demokratiske samfund.
Struensee ville ændre samfund
et efter oplysningstidens ideer,

og Hørsholm dannede ramme
om affæren mellem Struensee
og dronning Caroline Mathilde.
Museum Nordsjælland
og Hørsholm Kommune
vil skabe et nyt
museum om

oplysningstiden, og derfor
inviterer Museum Nordsjælland
og Hørsholm Bibliotek til en
række arrangementer med
oplysningstiden i fokus.

LØR 25. SEP

TIR 5.OKT KL. 17.00

MAN 25. OKT KL. 17.00

BIBLIOTEKETS
HISTORIE

TRE VILDE
ÅR MED
TRYKKEFRIHED
1770-73

EN KONGELIG
AFFÆRE

BIBLIOTEKET – FOREDRAG
I anledning af Hørsholm Biblioteks 150-års
jubilæum fortæller museumsinspektør
Kristoffer Schmidt historien om folkebibliotekets tråde tilbage til oplysningstidens biblioteksvisioner, og hvorledes
biblioteker gik fra at være forbeholdt
eliten til den brede offentlighed.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 31. juli 2021

BØRNETEATERSALEN – FOREDRAG

Den 14. september 1770 indførte Struensee
trykkefriheden, og dermed havde Danmark
ophævet al censur og givet ordet frit. I
foredraget, som tager udgangspunkt i udgivelsen Grov Konfækt, tager professor i
historie Ulrik Langen os tilbage til trykkefrihedstiden.

LILLETROMMEN – FILM OG FOREDRAG
Se eller gense den danske klassiker af
Nikolaj Arcel En kongelig affære om
trekantsdramaet mellem Struensee,
Christian 7. og hans dronning Caroline
Mathilde.
Efter filmen fortæller museumsinspektør
Kristoffer Schmidt om forholdet mellem
filmen og de egentlige begivenheder.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 30. aug 2021
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 10. aug 2021
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TIR 28. SEP KL. 17.00

TOR 30. SEP KL. 20.00

KEND DINE
KLASSIKERE:
JAMES JOYCE’
ULYSSES

SEBASTIAN
– SOLO
STORTROMMEN – KONCERT
Glæd dig til en aften i trubadurens selskab!
Når Sebastian alene på scenen møder sit
publikum, får poesien for alvor vinger.
Han ledsager sine udødelige sange med
anekdoter og underfundig humor og
forener generationer med sange, der har
været soundtrack til mange danskeres liv.

LILLETROMMEN – FOREDRAG

Kom tættere på forfatteren James Joyce
og det ikoniske værk Ulysses, når tidligere
lektor ved Aarhus Universitet, Steen
Klitgaard Povlsen, denne eftermiddag vil
introducere til et af de måske vigtigste
– og muligvis mest komplicerede – værker
i den vestlige verdens litteraturhistorie.
Den irske forfatter James Joyce (18821941) er en af de største modernister i
begyndelsen af 1900-tallet. Han har
skrevet digte, et skuespil, to børnebøger,
noveller samt tre romaner. Herudover har
han skrevet et væld af avisartikler. Den
mest kendte af hans romaner er givet
Ulysses! Det er bl.a. ofte sagt, at den er
vanskelig at læse. Foredraget vil forsøge
at folde romanen ud samt påpege de
forskellige handlingsmønstre.
Arrangementet af en del af bibliotekets
populære klassikerrække, 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 3. aug 2021

Samtidig lister nye Sebastian-sange sig
ind i repertoiret, ikke alene sange fra de
seneste album, men også sange, publikum
aldrig har hørt før, fordi de endnu venter
på, at den altid produktive Sebastian
finder tid til at gå i studiet og indspille
dem.

ONS 29. SEP KL. 19.00

DEN NYE HØJSKOLESANGBOG MED
MATHIAS HAMMER
BIBLIOTEKSRUMMET – FOREDRAG OG FÆLLESSANG

Højskolesangbogen er danmarkshistoriens bedst sælgende bog. Med sin lyrik, musik,
historie og fællesskabsstyrkende formål er den blandt grundstenene i vores nationale
DNA.
I november 2020 udkom en helt ny udgave af Højskolesangbogen. Mathias Hammer, der
er pianist, musikformidler, radio- og TV-vært, har været en del af højskolesangbogsudvalget, som har skullet vælge sange til den nye sangbog. Ved dette sangforedrag fortæller
Mathias om udvalgets arbejde og om de mange overvejelser og dilemmaer, som man
møder, når man skal forny den danske sangskat.

Sebastian taler til flere generationer. Nogle
lærte Sebastian at kende med Den Store
Flugt og hans perlerække af album op
gennem 70’erne og ind i 80’erne. Andre
forbinder ham med musicals som Ronja
Røverdatter, Hodja Fra Pjort og Skatteøen.
Alle har noget at se frem til, når trubaduren indtager scenen og gavmildt diverterer
sit publikum med en udsøgt samling af
eviggrønne sange fra det sidste halve
århundrede.
BILLETTER: 445 KR.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

Og så skal der synges. Mathias Hammer sidder selv ved klaveret og akkompagnerer,
når både de kendte klassikere og de nye hits skal synges som fællessang.
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 4. aug 2021
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FRE 1. OKT KL. 20.00

BACK TO BACK
STORTROMMEN – KONCERT

Siden gendannelsen har Back to Back
turneret landet rundt med deres bagkatalog – blandt andet på den store 30-års
jubilæums-tour i 2017.

spilleglæde, er nærværende og levende
som altid, med et show og sange, der altid
er garant for en god gang sing-a-long.
BILLETTER: 240 KR.

Siden deres albumdebut Den Første i 1987
har den danske popduo Back to Back
bestående af Nis Bøgvad og Morten Remar
markeret sig som nogle af landets største
sangskrivere med hits som ‘Jonathan’, ‘En
Som Dig’, ‘Som De Andre Gør’
og ‘Jeg Holder Fast’.

Back to Back har ikke tænkt sig at læne sig
tilbage og nyde succesen, men glæder sig
til igen at vise, at de stadig har samme

LØR 2. OKT KL. 20.00

FLAMENCO DE
SEVILLA
STORTROMMEN – DANS OG KONCERT
Ægte spansk flamenco-stemning vil
sprede sig i Trommen, når vi præsenterer
Flamenco de Sevilla, der i centrum har
den prisvindende flamenco-danserinde
Lakshmi Basile “La Chimi”.
Hun har gennem flere år været fastansat
på et af Sevillas anerkendte tablaos El
Palacio Andaluz og ved flere lejligheder
optrådt ved Bianal de arte Flamenco i
Sevilla, som er den største internationale
flamencofestival i verden.
Hun akkompagneres vokalt af de to
flamenco-sangere Juan Murube og
Gustavo Rey. Juan Murube er en ung
sanger med stort potentiale og har blandt
andet samarbejdet med en af flamencoens
største legender Manuel de Paula. Gustavo
Rey er kunstnernavn for Gustav Carl Rey
Henningsen, en af Nordens mest anerkendte og anvendte flamencosangere.
BILLETTER: 170 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
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TOR 7. OKT KL. 16.00

MICHAEL BUBLÉ:
CAUGHT IN THE
ACT
KALD DET KÆRLIGHED ONS 6. OKT KL. 17.00
BASSISTEN FRA

PRINCE AND
THE NEW POWER
GENERATION

FILOSOFI OG KÆRLIGHED #3
KÆRLIGHED TIL LIVET
CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer under overskriften Kald det kærlighed.
Filosof Martin Munk dykker dette efterår ned i kærlighedens krinkelkroge. Det bliver
til tre spændende foredrag, der vil give dig nye perspektiver og dybere indsigt i kærlighedens dragende og komplekse univers.

SØN 3. OKT KL. 19.30

IDA NIELSEN &
THE FUNKBOTS
STORTROMMEN – KONCERT
Den danske stjernebassist Ida Nielsen
vender tilbage til Trommen, hvor hun også
gav en forrygende koncert i december
2020. Hun holdt den funky bund for
legendariske Prince fra 2010 til kunstnerens død i april 2016. Hun turnerede og
indspillede album både med hans ikoniske
30

band The New Power Generation og
power-kvartetten Prince & 3rdeyegirl.

Asien, Europa, USA og bl.a. Zanzibar har
haft besøg af den danske bas-ekvilibrist.

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 landevejen.

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.

Ida Nielsen har udgivet to album 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

LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Caught in the Act er den canadiske jazz-
crooner Michael Bublés andet live-album.
Koncerten er optaget på The Wiltern
Theater i Los Angeles i 2005. Ved koncerten optræder også bl.a. Laura Pausini,
Chris Botti og Josh Groban. Hør bl.a.
sangene ‘Come fly with me’, ‘Fever’, ‘For
once in my life’ og ‘I’ve got you under my
skin’.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 12. aug 2021
Hele vores tilværelse møder vi forskellige livsudfordringer og problemer, som vi gennem
vores ideer, tanker og handlinger forsøger at give værdi og gøre meningsfulde. Ofte kan
det være svært at se, hvordan der kan være kærlighed forbundet med denne nærmest
konstante søgen og revidering af livsmening og værdi. Og hvorfor gør vi os overhovedet
alle de anstrengelser for at finde mening og værdi i tilværelsen?
Denne tredje og sidste aften dykker vi ned i kærlighedsforholdet til vores egen visdom
for at undersøge, hvordan vi personligt griber vores livsudfordringer an. Det bliver en
aften, hvor vi forsøger at åbne vores personlige livsvisdom op for hinanden og lære af
den kærlighed eller – mangel på samme – der binder det hele sammen for os.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

BILLETTER: 40 KR.
BILLETTER: 190 KR.

Billetsalg fra 11. aug 2021
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ONS 6. OKT KL. 19.00

HJÆLP! SPILLET
TA’R MIT BARN
LILLETROMMEN – FOREDRAG
Har dit barn også svært ved at slukke for
computerspillet? Og er spillet blevet årsag
til konflikter i hjemmet?
Det oplevede børnebogsforfatteren Jan
Kjær i forhold til sit eget barn, og han
satte sig derfor for at undersøge, hvordan
familien bedst tacklede den udfordring.
For hvad er gode spilvaner egentlig? Og
hvordan får man dem integreret i hver
dagen?
Ved foredraget vil Jan Kjær tage udgangspunkt i sin bog Hjælp! Spillet ta’r mit barn,
og han gennemgår de fem punkter:
1. Spillets greb
Hvordan holder spillene fast i børnene?
2. Sundt eller usundt?
Hvor går grænsen mellem et sundt og et
usundt spilforbrug?
3. Hvorfor vi bør spille mere?
Spil er ikke i sig selv dårligt. Der er mange
gode grunde til at spille.
4. Skærmtid og anbefalinger
Et kig på nogle af de anbefalinger, der er i
forskellige lande.
5. Gode råd
Fire råd til at skabe gode spillevaner
derhjemme.
BILLETTER: 75 KR.
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FRE 8. OKT KL. 15.30

BLÅT BARN
LILLETROMMEN – BØRNETEATER

Det blå barn vågner en morgen i sin seng
på den blå planet. Han ser en dør, der ikke
plejer at være lige der. “Mærkeligt”, tænker
barnet, “en dør?”. Og barnet beslutter sig
for at gå gennem døren.

Forestillingen handler om farver, om at
opleve, sanse, lære og om at finde sin
identitet. Det bliver en rejse vidt omkring
på den blå planet, der viser sig at være
en farverig verden.

Døren fører ud i den store verden, hvor
barnet møder en drillesyg sæl på isen,
Ildsjælen i jordens hede indre og andre
farverige væsener. Det bliver en lang,
forrygende dag, hvor han til sidst kan
gå i seng – en masse oplevelser rigere.

Alder: 1-5 år.
BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

33

LØR 9. OKT KL. 20.00

LET IT ROCK – EN
HYLDEST TIL THE
BEATLES
STORTROMMEN – KONCERT
MusicalDanmark hylder The Beatles med
det tempofyldte, forrygende show Let It
Rock. Inspirationen er The Beatles’ sidste
og mest rockede album, Let It Be, som
blev udgivet i 1970. Let It Rock byder på
uimodståelige evergreens og klassiske
Beatles-hits fra den periode, hvor verdens
mest populære gruppe gik i opløsning og
blev til fire storslåede solo-kunstnere.

Oplev de største rocknumre fra både
Beatles-tiden og højdepunkter fra de fire
Beatlers solokarrierer, bl.a. ‘Get Back’, ‘Hey
Jude’, ‘Back In The USSR’, ‘Live And Let
Die’, ‘Come Together’, ‘My Sweet Lord’,
‘Here Comes The Sun’, ‘Give Peace A
Chance’ og ‘Let It Be’.
Glæd dig til en aften, hvor guitarpedalen
bliver trykket i bund, men hvor der også er
plads til latter, glæde og måske en tåre på
kinden, når Let It Rock tager på en

storslået tur ned ad “Memory Lane” med
sangere og musikere som bl.a. Morten
Bytofte, Jonas Fjelsted, Joachim Rahbek
og Lucas Hoang på scenen.

SØN 10. OKT KL. 15.00

BILLETTER: FRA 150 KR.

Med mere end 250 forestillinger, 30.000
solgte billetter og stor efterspørgsel på
at se eller gense succesen genopsætter
Teater Next det forunderlige eventyr om
Den lille prins, som på sin dannelsesrejse
rundt i universet lærer kærligheden og
livet at kende.

DEN LILLE PRINS
STORTROMMEN – BØRNETEATER

På turen møder han bl.a. den herskesyge
konge, forretningsmanden, der er begærlig, og drankeren, der drikker for at
glemme, at han er flov over at drikke. Han
møder også en talende blomst og en ræv,
der gerne vil være tam, og som lærer ham,
at det kun er med hjertet, man kan se
klart.
Med Den lille prins kan hele familien
tage hinanden i hænderne og se en af
verdenslitteraturens mest elskede historier
omsat til teater med masser af levende
musik, sang og humor.
Forestillingen er uegnet for børn
under 6 år.
Teater Next vandt i 2020 prisen som Årets
Børne-/Ungeteater uddelt af Danmarks
Teaterforeninger.
BILLETTER: FRA 60 KR.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)
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KALD DET KÆRLIGHED
MAN 11. OKT KL. 18.30

JYTTE
VIKKELSØE:
DERFOR
FORELSKER DU
DIG ALDRIG I DEN
FORKERTE
BØRNETEATERSALEN – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger
dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer
under overskriften Kald det kærlighed.
Det tager kun en femtedel af et sekund at
aktivere de 12 hjerneområder, der hensætter et menneske i en svimlende forelskelsesrus. Men hvad skal der til, for at det
sker? Hvorfor forelsker vi os i det hele
taget? Og hvorfor går kærligheden så
ofte i stykker igen?
Hørsholm Bibliotek byder denne aften
velkommen til Jytte Vikkelsøe, forfatter
og ph.d. i socialpsykologi med speciale
i procesorienteret psykologi, der på
baggrund af sin banebrydende bestseller-bog Derfor forelsker du dig aldrig i den
forkerte vil gøre os alle sammen klogere
på kærlighedens og forelskelsens mange
facetter.
BILLETTER: 40 KR.

ONS 13. OKT KL. 17.00

KEND DINE
KLASSIKERE:
GOETHE OG DEN
UNGE WERTHERS
LIDELSER
LILLETROMMEN – FOREDRAG
Gå på opdagelse i det lille, men betydningsfulde værk Den unge Werthers
lidelser af Goethe med lærer på Liselund
Højskole og foredragsholder Morten
Dyssel.
Den tyske forfatter Goethe, der har lagt
navn til en hel åndshistorisk epoke
(1770-1830), 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),
en sand skandalesucces om en følsom ung
mands stormfulde forelskelse i en forlovet
kvinde. Foredraget fortolker romanen og
fortæller om værkets virkningshistorie fra
goethetiden og guldalderen til dets status
som klassiker i verdenslitteraturen i dag.

Billetsalg fra 16. aug 2021

FRE 15. OKT KL. 19.00
FRE 26. NOV KL. 19.00

KRASH
LILLETROMMEN – KONCERT
KRASH-konceptet er blevet en stor succes med mange unge bands og et stort
publikum i Lilletrommen, så vi gentager det populære format i efteråret 2021.
Med KRASH giver Kulturhus Trommen upcoming bands en platform, hvor de kan
præsentere deres musik og talent. Musikerne får mulighed for at prøve deres materiale
af en fredag aften foran et ungt og feststemt publikum i kulturhuset.
KRASH finder sted på fredage 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

Arrangementet er en del af bibliotekets
populære klassikerrække, 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 18. aug 2021
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LØR 16. OKT KL. 10.30

MANGA TEGNEWORKSHOP
DINESEN – WORKSHOP FOR BØRN
Er du bidt af japansk tegnekunst, tosset
med Pokémon-universet eller måske bare
interesseret i at lære at tegne noget nyt?
På biblioteket inviterer vi igen tegneglade
piger og drenge i alderen 5-12 år til at
deltage i denne manga-workshop, hvor
børnene igennem et kreativt forløb med
de rigtige tegneredskaber og materialer
lærer at tegne en mangafigur – figuren
med de karakteristiske store øjne og de
sjove udtryk, som kendetegner den
japanske tegnekunst.
Underviserne er en gruppe kreative
tegnere fra København og Århus, der alle
brænder for at tegne og inspirere andre.
De unge mennesker har mange års erfaring
inden for tegnefaget og behersker forskellige tegneteknikker, stilarter og design.
KRÆVER GRATISBILLET

MAN 18. OKT KL. 10.30

TIR 19.OKT KL. 11.00

VÆV EN BØRNEBOGSFIGUR

DTU SCIENCESHOW

SPIESSALEN – WORKSHOP FOR BØRN
Så er det efterårsferie, og findes der noget bedre end at høre en sjov historie og sidde
indenfor og nørkle, mens vinden blæser udenfor?

UDLÅNET – SHOW

Kom op på biblioteket mandag i efterårsferien – hør en historie – og væv en sjov figur
på et stykke pap.

Der er lagt op til lidt af en oplevelse, når
to studerende fra DTU gæster Hørsholm
Bibliotek med DTU ScienceShow.

På denne workshop lærer væveinstruktør Eva Press dig at lave væven selv, lime en
flot baggrund på, sætte trend op og væve en lille figur. Det kan være Vitello, Pippi
Langstrømpe, Harry Potter eller en anden sjov børnebogsfigur. Du kan også finde på
din egen figur eller få inspiration fra bøger, du kender fra biblioteket eller fra den historie,
som vi starter workshoppen op med at læse for dig og de andre på holdet.

Med udgangspunkt i dagligdagen laver
de studerende en række forsøg, der på en
sjov og forståelig måde forklarer nogle af
de naturvidenskabelige fænomener, vi
oplever hver eneste dag.

For børn fra 8 år.

Og det kommer ikke til at gå stille for sig;
der vil være eksplosioner, ild og brag – alt
sammen med det formål at vise, at naturvidenskab er sjovt, fascinerende og relevant.

KRÆVER GRATISBILLET

ONS 20. OKT KL. 19.00

TOWER OF SONG
LILLETROMMEN – MUSIK OG FOREDRAG
Med udgangspunkt i Leonard Cohens populære sange inviterer musiker Tobias Trier
publikum indenfor i Tower of Song og byder op til musikalsk fællesoplevelse og leg med
ord i sangskriverens værksted. Med eksempler fra egen sangskat afslører Tobias Trier en
række Cohen-inspirerede værktøjer, som han benytter i sit arbejde som sangskriver.
Anført af Cohens lyriske virkemidler og input fra publikum vil han demonstrere, hvordan
værktøjerne kan bruges til at improvisere poetiske sange spontant. Vær beredt på en
musikalsk, opløftende og underholdende oplevelse.
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 25. aug 2021
KRÆVER GRATISBILLET
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TOR 28. OKT KL. 19.30

MIKE STERN &
BILL EVANS BAND
FEAT.
TOM KENNEDY
& NICOLAS
VICCARO
STORTROMMEN – KONCERT

TIR 26. OKT KL. 18.30

KORSBÆK I KRIG
DINESEN – FOREDRAG

ONS 27. OKT KL. 19.00
Matador står som et af de ubestridte
højdepunkter i dansk tv-dramatik. Serien
har formet mange danskeres forestilling
om besættelsestiden, men viser den nu
rent faktisk også virkeligheden, som den
var?
I sit foredrag kigger historiker og forfatter
Christian Aagaard nærmere på den
folkekære tv-serie og hvor tæt den
egentlig kommer på at være et troværdigt
portræt af Danmarks fem år under tysk
besættelse.

LEV FOR DET HALVE

For andet år i træk kommer en af jazzens
helt store guitarister, Mike Stern, til
Kulturhus Trommen. Denne gang i selskab
med Bill Evans Band feat. Tom Kennedy
(elektrisk bas) og Nicolas Viccaro
(trommer).

Mike Sterns spil har finesse og lyrik som
hos Jim Hall, drive og swing som hos Wes
Montgomery, turbulent overdrive som hos
Jimi Hendrix og blues-feeling som hos
B. B. King.
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.

Bill Evans er en saxofonist og producer
i verdensklasse, som brød igennem i
1980’erne. Han debuterede som 21-årig
med Miles Davis, som han indspillede i alt
seks album med. Det førte til samarbejder
med folk som John McLaughlin, Herbie
Hancock, Mick Jagger og Willie Nelson
og i alt 24 solo-album.
Bassist Tom Kennedy er erfaren og
anerkendt tour- og studiemusiker, der
blandt andet har spillet for bebop-legender som trompetisten Freddie Hubbard
og saxofonisten Sonny Stitt.
Den alsidige franske trommeslager Nicolas
Viccaro startede med at slå fra sig i
musikalsk forstand som treårig og er i dag
en efterspurgt samarbejdspartner inden
for både jazz, african, pop og latinjazz.
BILLETTER: 390 KR.

LILLETROMMEN – FOREDRAG
Foredrag ved Nanna Hyldgaard Hansen.
Hvis du går og drømmer om et mere bæredygtigt og mindre stressfyldt liv, er her
inspiration, når Nanna Hyldgaard Hansen fortæller, hvordan hun og familien træder
ud af det moderne livs trædemølle, skærer forbruget ned og lever for det halve!
Nanna Hyldgaard Hansen har skrevet bestselleren Lev for det halve – og få familieliv,
forbrug og arbejde i balance, der giver tips til at skrue ned for dagligdagens forbrug,
leve klimabevidst og få mere tid til det vigtige. Nanna fortæller om, hvordan hendes
familie har ændret livet og nu lever for halvt så mange penge som tidligere.

Emner som modstandskampen, østfrontsfrivillige og de danske jøders flugt i 1943
er blandt nogle af nedslagspunkterne.
Vi ser klip og nostalgiske gensyn med
tv-serien, og dykker ned i livet i Korsbæk
med både ris og ros til Lise Nørgaards
klassiske seriemesterværk.

I bogen følger vi familien i et år, hvor de rydder op i alt unødvendigt. Tøj og ting blev
solgt, og pengene investeret i bæredygtige aktier. De vænner sig til sjældent at købe nyt,
men i stedet finde andre løsninger. Den solrige charterferie i Grækenland bliver byttet til
huse i Frankrig og Tyskland med lige så meget sol, men langt færre omkostninger for
bankkontoen og klimaet – og en unødvendigt stresset hverdag er omsat til et liv med
familie, forbrug og arbejde i balance.

BILLETTER: 40 KR.

Foredraget er fyldt med lette og praktiske spareråd til hverdagen.

MIKE STERN HAR
SAMARBEJDET MED
BLANDT ANDRE

MILES DAVIS,
BRECKER BROTHERS
OG DAVID SANBORN

Billetsalg fra 31. aug 2021
BILLETTER: 75 KR.

40

41

FRE 29. OKT KL. 15.30

DENGANG DU
VAR LILLE
LILLETROMMEN – BØRNETEATER
Du skal se Ragnhilds STORE billedbog
om at være LILLE.
BOGEN handler om Ragnhild som barn.
Men den handler også lidt om dig og
dengang DU var lille. Om alt det, man skal
lære, når man kommer til verden. Et skridt
ad gangen. Om at møde nye venner og
turde lidt mere for hver dag, der går. Og
om pludselig at være stor nok til et nyt
kapitel.
Skuespiller Ragnhild Kaasgaard og
dukkefører Erik Olsen fører børnene ind i
en miniatureverden, hvor underlige ting
kan ske – og hvor en eventyrlig verden i
mest bogstavelige forstand vil udfolde sig
for øjnene af dem.

FRE 29. OKT KL. 20.00

LØR 30. OKT KL. 10.00

LED ZEPPELIN JAM

HALLOWEEN MED
DOKTOR GYS

STORTROMMEN – KONCERT
Et af Danmarks første og længstlevende jam bands, Led Zeppelin Jam, er tilbage! Tilbage
i 1989, før jam bands med speciale i et bestemt band blev et hverdagssyn i dansk musik,
begyndte orkestret at stille rockpublikummets sult efter Led Zeppelins ikoniske sange.

Alder: 1,5-4 år.
BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

10 år senere i 1999 besluttede musikerne at stoppe, indtil en vis Frederik spurgte, om
gruppen ville optræde til Rock’n’Royal før brylluppet med Mary i 2004. I 2007 i Pumpehuset overraskede Kronprinsen igen ved at springe op på scenen og medvirke i et af
numrene.
Led Zeppelin Jams oprindelige sanger Alex Nyborg Madsen valgte i 2018 at stoppe, men
efter mange opfordringer fra publikum og spillesteder besluttede bandet at fortsætte
med ny forsanger – den energiske Thomas Carlsen, som både mestrer rock-vokalen og
har en vis lighed med Led Zeppelins legendariske forsanger Robert Plant.

SPIESSALEN – WORKSHOP

Doktor Gys kommer til Hørsholm Bibliotek
og spreder gys og rædsel. Se, hør og prøv
på tæt hold, hvordan de blodige special
effekter, som man ser det på film, bliver
lavet. Oplev selv, hvordan det føles at få
lavet et drabeligt skudhul i panden eller et
blodigt kraniebrud, der ser så realistisk ud,
at du selv kommer i tvivl, om du har været
ude for en voldsom ulykke. Heldigvis er
det dog bare special-effekter.
Alder: For de 8-12-årige.

BILLETTER: 225 KR.
BILLETTER: 40 KR.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)
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LØR 30. OKT KL. 20.00

DODO &
THE DODOS
STORTROMMEN – KONCERT
Vi Gør Det Vi Ka’ Li, har Dodo & The
Dodo’s døbt deres efterårsturné, og netop
dét har Dodo & The Dodo’s gjort uafbrudt
på album og spillesteder, lige siden det
legendariske band debuterede i 1986 og
blev folkeeje med en perlerække af hits.
‘Vågner i Natten’, ‘Gi’ Mig Hvad Du Har’,
‘Bambi På Glatis’ og ‘Sømand Af Verden’
er blot en lille håndfuld af de mange hits,
som Dodo & The Dodo’s har skabt til den
danske sangskat. Og så er der selvfølgelig
‘Re-sepp-ten’ skabt til VM 1986, som i år
har gået sin sejrsgang i endnu en fodboldsommer.
Det sidste års tid har danskerne kunnet
opleve det legendariske, folkekære band
flere gange på tv – blandt andet i
DR2-programmet Her Er Dit Hit, i Fællessang – hver for sig med Mads Steffensen
og senest ved den store Danmarks
Indsamling i februar.

MAN 1. NOV KL. 18.30

TIR 2. NOV KL. 19.15

HALLOWEEN: GYS FOR VOKSNE

LIVESTREAMING:
INTERNATIONAL
FORFATTERSCENE MED
RACHEL CUSK

LILLETROMMEN – FOREDRAG OG FILM
Biblioteket byder indenfor til en skrækindjagende aften, når vi fejrer halloween i samarbejde med biografen. Gyser-ekspert og horrorforsker, Mathias Clasen, fortæller om,
hvad gys og horror i litteratur og film gør ved os, og hvorfor vi frivilligt opsøger gyset.
Vi skal selvfølgelig også selv mærke hårene rejse sig, og vi slutter af med at vise gyserhittet It follows (2014) i Lilletrommens meget mørke sal. Kom med, hvis du tør!
KRÆVER GRATISBILLET

Udover forsanger Dodo Gad består Dodo
& The Dodo’s af Jens Rud (vokal), Anders
Valbro (guitar) og Lars Thorup (trommer),
og med sig har de deres faste, stærke
livemusikere, Søren Skov (keyboards) og
Thomas Fog (bas).
BILLETTER: 295 KR.

Billetsalg fra 6. sep 2021

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)
Foyerbar (åbner 30 min. før dagens
første film)

BT-SALEN – LITTERATUR
Biblioteket inviterer til en aften om
moderskab og tabuer i litteraturen, når
vi livestreamer en samtale mellem den
canadisk-britiske forfatter Rachel Cusk og
skribent og redaktør på Weekendavisen,
Kathrine Tschemerinsky, i Den Sorte
Diamant.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. sep 2021

BIOGRAF

Trommen.dk
Trommens biograf-app: “Trommen”
Billetautomat i foyer
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FRE 5. NOV KL. 20.00

YELLOWJACKETS
STORTROMMEN – KONCERT

Det anerkendte amerikanske jazz-ensemble Yellowjackets fejrer i 2021 sit 40-års
jubilæum og besøger Trommen under sin
tour i Danmark.

Awards. Seneste album er Yellowjackets
+ WDR Big Band Jackets XL fra 2020 i
effektfuldt samarbejde med Westdeutscher Rundfunk Kölns store big band.

Med base i Los Angeles har Yellowjackets
siden debuten i 1981 skabt sin helt egen
unikke elektro-akustiske jazz-sound, som
gruppen med sin legendariske musikalske
nysgerrighed konstant har videreudviklet.

Yellowjackets består af Bob Mintzer på
saxofon, Dane Alderson på bas, trommeslager Will Kennedy samt gruppens
pianist og medskaber Russell Ferrante.
BILLETTER: 350 KR.

Foto: Emil Matveev

Yellowjackets står bag knap 30 albummer
og er blevet nomineret til hele 17 Grammy

ONS 3. NOV KL. 17.00

MELLEM
YTRINGSFRIHED
OG
NATIONALSTAT
CAROLINE MATHILDE – 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 foredraget fortælle om at insistere på solidaritet,
frihed og ytringsfrihed. Han kommer ind
på begreber som migration, menneskerettigheder, globaliserede fællesskaber og
retten til at producere videnskab og kultur.

ONS 3. NOV KL. 19.30

BRAHMS TRIO
STORTROMMEN – KONCERT
Hørsholm Musikforening præsenterer Brahms Trio – en russisk trio bestående af Natalia
Rubinstein (klaver), Nikolai Sachenko (violin) og Kirill Rodin (cello). De er professorer ved
Tjajkovskij-konservatoriet i Moskva og besøger Trommen som led i en Danmarksturné.
Trioen har vundet en række førstepriser i internationale musikkonkurrencer, og både
Nikolai Sachenko og Kirill Rodin er vindere af den prestigefyldte Tjajkovskij-konkurrence.
I foråret 2021 har Brahms Trio udgivet de første fem album i en stort anlagt antologi over
russiske klavertrioer på pladeforlaget NAXOS.
Koncerten byder på noget nær en verdenspremiere: Nemlig den russisk-amerikanske
komponist Nikolaj Lopatnikoffs ‘Klavertrio i a-mol’, opus 23, som så vidt vides aldrig er
blevet spillet offentligt. Den blev genopdaget af trioens pianist, Natalia Rubinstein, i
Library of Congress i Washington, og får sin uropførelse i forbindelse med denne turné.
Programmet fortsætter med Rimskij-Korsakovs storslåede ‘Klavertrio i c-mol’, som
heller ikke blev opført i komponistens levetid, da det først var i 1939, at hans svigersøn,
Maximilian Steinberg, fuldendte værket.

NOMINERET TIL
17 GRAMMYS

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 8. sep 2021

Sidst, men ikke mindst, vil der være mulighed for at opleve Anton Arenskijs ‘Klavertrio
i d-mol’, opus 32, om hvilken Igor Stravinskij engang sagde: “Bare det første tema fra
Arenskijs klavertrio ville være nok til at begrunde den russiske musiks glorie”.
BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.
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LØR 6. NOV KL. 20.00

MIKE ANDERSEN
BAND
STORTROMMEN – KONCERT

Mike Andersen har en karakteristisk, stærk
vokal, en intens guitarstil og ikke mindst et
fantastisk band omkring sig. Med god
grund er han derfor et af Danmarks
travleste live-navne.
Mike Andersen har flere gange vundet
priser ved Danish Music Awards. Albummet Home indbragte ham Årets Roots
Album 2015, og fire år senere snuppede
han Live Prisen 2019 for turneen i forlæn-

gelse af det akustiske soloalbum One
Million Miles, som gik #1 på den danske
Vinyl Top 20.
Gennem de sidste 25 år har han, med
band og som soloartist, spillet over 1.500
koncerter i mere end 20 lande. Hele tre
gange har han haft æren af at spille
opvarmning for sin store helt B.B. King.
Hans niende album, Raise Your Hand, bliver
med Mike Andersen Band og er sat til at
udkomme i september 2021, så publikum
kan se frem til helt nye numre fra Mike
Andersens hånd, når han og hans musikere
kommer til Trommen.
BILLETTER: FRA 150 KR.

LØR 6. NOV KL. 10.00

TIR 9. NOV KL. 19.00

TIR 9. NOV KL. 19.00

FØRSTEHJÆLPSKURSUS TIL
SMÅBØRNSFORÆLDRE

MUSIKSKOLEKONCERT

DEN INDERSTE
KERNE

SPIESSALEN – WORKSHOP

Når vi bliver forældre, stiller det lige
pludselig mange krav til vores bolig.
Er boligen børnesikker? Hvordan kan
vi undgå, at barnet kommer til skade?
Hvordan skal vi sikre de farlige ting og
steder, og hvor meget skal vi sikre? Og
hvad skal vi gøre, hvis barnet kommer
til skade?
Alt dette og meget andet vil du blive
klogere på til dette foredrag om sikkerhed
og førstehjælp, specielt til baby og små
børn.
John fra Simpel Førstehjælp vil bl.a.
gennemgå blokering af luftveje og
fjernelse af fremmedlegeme, forbrændinger/skoldninger samt piller, svampe,
blomster, bær og andre giftige ting i
hjemmet og haven.
Man er velkommen til at tage sin
baby med.

STORTROMMEN – KONCERT
Festlig efterårskoncert med talentfulde
elever fra Hørsholm Musikskole.
Traditionen tro er der musik for enhver
smag, når Hørsholm Musikskole byder på
årets store festlige koncert i Trommen.
Programmet er alsidigt og varieret, når
solister og ensembler i alle aldersgrupper
bringer publikum gennem en bred palette
af både rytmiske og klassiske genrer.
Endelig kan publikum glæde sig til det
store fællesnummer ‘Ballonflugten’, som
er komponeret af musikskolens lærere
Morten Thybo og Stephen Henriksen.
Her bliver scenen fyldt helt ud til kanten
af glade musikskoleelever.

BT-SALEN – LIVESTREAMING
Livestreaming fra Aarhus Universitet med
forfatter Lotte Kaa Andersen og professor
i geofysik David Lundbek Egholm, Aarhus
Universitet.
Hør om den danske seismolog Inge
Lehmanns liv og forskningskarriere.
Herunder hvordan hun ved hjælp af
seismiske trykbølgers hastighedsfordeling
blev verdensberømt ved at opdage, at
Jorden har en indre kerne, og at Jordens
indre dermed er tredelt og ikke todelt.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. sep 2021

BILLETTER: FRA 70 KR.

Billetsalg fra 6. sep 2021

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

BILLETTER: 40 KR.
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ONS 10. NOV KL. 19.30

TOR 11. NOV KL. 17.00

TOUR DE
CHAMBRE

BENT
FABRICIUSBJERRES
TRE LIV

STORTROMMEN – TEATER
Det Kgl. Teater besøger Trommen med
en dramatisering af Tour de chambre –
Tine Høegs tankevækkende, morsomme
og stærkt anmelderroste roman fra 2020
om venskab, forelskelse og begær.

ONS 10. NOV KL. 17.00

DANMARKS
FØRSTE FRIHEDSKÆMPERE
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 fortje
neste det var, at Danmark kunne kalde
sig allieret, da krigen var slut.
Morten Bach, Inspektør i Det Internationale Transportarbejderforbund (ITF), fortæller om disse søfolk, deres liv og hverdag
og viser Maj Wechselmanns film Rapport
fra de druknede og de glemte.
FRI ENTRÉ

Asta er forfatter. Hun skriver på sin anden
roman, men hun kan ikke få hul på den.
Igennem skriften og erindringen føres vi
frem og tilbage mellem Astas spæde
ungdom fuld af tvivl og hendes tredje
ungdom i 30’erne, hvor hun alene og
kejtet forsøger at finde sig til rette i en
verden af voksne.
Da Asta får en invitation til en mindehøjtidelighed, vælter minderne om hendes
gamle kollegie frem, om dengang hun var
hemmeligt forelsket i sin bedste veninde
Mais kæreste, August. Asta starter forfra
på sin roman. Alene med sin tekst skriver
Asta sig tilbage ind i de pirrende varme
og forbudte følelser, skammen over at
bedrage Mai og sorgen over Augusts
pludselige død.
Det hele begynder at komme tæt på
igen. Venskabet med Mai, der både har
barn og forliste kærlighedsforhold i
bagagen, er Astas eneste anker i virkeligheden. Nu ligger Astas færdige, altudleverende selvportræt som en bombe
under deres venskab.
Det er Det Kgl. Teaters husinstruktør
Sigrid Strøm Reibo, der sammen med et
stærkt hold skuespillere har skabt en
forestilling ud af Tine Høegs humoristiske
og poetiske sprog.

LILLETROMMEN – FOREDRAG

Kom og få et indblik i Bent FabriciusBjerres liv, når forfatter og journalist
Danni Travn gæster Hørsholm Bibliotek.
De færreste kender bredden og dybden af
Fabricius-Bjerres overvældende indflydelse på tonerne og billederne omkring os;
som komponist af eviggrønne melodier,
som igangsætteren bag andre stjerner og
som forbillede for yngre generationer.
Fabricius-Bjerre er et af Danmarks
største kulturikoner, og ifølge Danni
Travn kan 100 års dansk kulturhistorie
fortælles gennem denne ene mand.
BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 16. sep 2021

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

BILLETTER: FRA 150 KR.
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FRE 12. NOV KL. 21.30

TOR 18. NOV KL. 10.00

OUTLANDISH
– AKUSTISK

BABYMOTORIK
SPIESSALEN – WORKSHOP

STORTROMMEN – KONCERT
Outlandish, som i dag består af Lenny
Martinez og Waqas Qadri, er klar til at
fortsætte sin musikalske rejse, som bandet
begyndte med debutalbummet Outland’s
Official i 2000.
På efterårstouren vil Outlandish byde på
en blanding af ny musik og de store hits,
heriblandt ‘Aicha’, ‘Guantanamo’, ‘Walou’,
‘I Only Ask Of God’, ‘Callin’ U’, ‘Look Into
My Eyes’, ‘Warrior/Worrier’ og ‘Might Not
Be Right’, som Waqas udgav i 2018.
Outlandish var en trio, der også omfattede
Isam Bachiri, frem til 2017, da bandet gik
fra hinanden i al fordragelighed. Nu har
Lenny og Waqas genoplivet det succesrige band, der har opbygget en stor fanbase
i kraft af sin originale blanding af cool,
stilsikker hip-hop og diverse elementer
fra verdensmusikken.

ONS 17. NOV KL. 17.00

KEND DINE KLASSIKERE:
THOMAS MANNS DØDEN I VENEDIG
LILLETROMMEN – FOREDRAG
Kom tættere på forfatteren Thomas Mann og romanen Døden i Venedig (1912), når
formand for Det Danske Thomas Mann Selskab og lærer på Liselund Højskole Morten
Dyssel denne onsdag vil introducere til en af de absolut bedste små romaner i den
vestlige litteraturhistorie.

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
hurtigere.
Babyen skal være ca. 2-3 måneder og
kunne løfte/holde sit hoved selv.
BILLETTER: 40 KR.

Den feterede tyske forfatter Gustav von Aschenbach gribes en dag af en stærk trang til
at flygte fra sit pligtbetonede og stadigt mere slidsomme arbejde som kunstner. Han
længes efter et fjernt himmelstrøg, en tilførsel af nyt blod og begiver sig således af sted
på en ferierejse til Venedig.

Det er kun voksne, der skal have billet.

Vi skal i foredraget se nærmere på de fortrængte psykiske drifter og kunstneriske
kræfter, der frisættes i forfatteren, da han forelsker sig i en gudeskøn yngling på
Lidoen i Venedig. Det handler om forholdet mellem kunst og dæmoni.

BILLETTER

BILLETTER: 270 KR.

Arrangementet af en del af bibliotekets populære klassikerrække, som introducerer
til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatterskaber og
centrale værker af de største, mest læste og kendte forfattere.

Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 22. sep 2021
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TOR 18. NOV KL. 19.30

FRE 19. NOV KL. 20.00

PETER SOMMER
ALENE MED
PALLE I VERDEN

MARIE KEY

STORTROMMEN – KONCERT
Fans af Peter Sommer kan glæde sig til at
opleve hans sange på en nedskaleret og
anderledes måde. Sammen med orgelkongen Palle Hjorth vil Peter Sommer fortolke
det store bagkatalog på nye måder og
fortælle historier fra en lang musikkarriere.
I 2019 fik Peter Sommer idéen om, at hans
sange skulle synges og fortælles på helt
nye måder. Helt simpelt med den skarpe
lyrik i front. Under navnet Peter Sommer
Alene Med Palle I Verden drager Peter
Sommer og Palle Hjorth – pianist i
Tiggerne – ud på landets mindre spillesteder for at give publikum en helt anden
oplevelse, end de normalt vil få.
Det seneste år har de to indspillet et
album med nye nedtonede versioner af
Peter Sommers vigtigste sange fra de
seneste seks album. I begyndelsen af 2020
udgav Peter Sommer det anmelderroste
album Stærk Strøm Hen Over Ujævn Bund,
som endnu engang fastslog hans rolle som
en af Danmarks absolut dygtigste sang
skrivere.

STORTROMMEN – KONCERT

Oplev Marie Key helt alene på scenen og
kom med ind i den originale sangskrivers
stemningsfulde og humoristiske univers.
Publikum kommer tæt på og får både
nye versioner af store sange som ‘Uden
Forsvar’ og ‘Landet’ og helt nye sange.
Sangene ledsages af humoristiske
anekdoter og historier om sangenes
tilblivelse.
Marie Keys nye soloformat begyndte som
et eksperiment, fortæller hun: “Jeg havde
aldrig før optrådt alene på scenen, så jeg
vidste ikke, om jeg ville synes om det. Men
jeg kan virkelig godt lide det – det er
faktisk kommet bag på mig, hvor godt jeg
trives i den her meget enkle setting. Det er
spændende at få lov at barbere sangene
ned. Teksterne træder længere frem og jeg
nyder at have god tid til at snakke mellem
sangene. Publikum føles også tættere på
og det er rart”.
Marie Key udgav sit femte soloalbum i
efteråret 2020. Albummet blev til i
samarbejde med producer Andreas
Sommer. Fra det nye album spiller Key
blandt andet sensommerhittet ‘True Love’.
BILLETTER: 350 KR.

BILLETTER: 295 KR.
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LØR 20. NOV KL. 11.00

LØR 20. NOV KL. 16.00

VILLADS FRA
VALBY

PIPPI
LANGSTRØMPE

SPIESSALEN – FOREDRAG
Mød forfatteren til Villads fra Valby-bøgerne;
Anne Sofie Hammer. Hun vil bl.a. fortælle,
hvordan idéen til Villads-figuren opstod,
og hvordan det hele udviklede sig derfra.
Derefter vil hun læse en eller to Villads fra
Valby-historier. Efter det kan børnene stille
spørgsmål, og ud fra deres spørgsmål
fortæller Anne Sofie Hammer mere om
f.eks. forfatterlivet og den proces, det er,
når man skriver en bog.
Der vil også være god tid til, at Anne Sofie
snakker med de fremmødte børn.
BILLETTER: 40 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

STORTROMMEN – FAMILIETEATER
“Her kommer Pippi Langstrømpe,” gjalder
det gennem de fredelige gader, da Pippi
med det ræverøde hår ankommer med
både hest og abe til Villa Villekulla. Sådan
en mærkelig pige har folk i byen aldrig
mødt før. De pæne og artige nabobørn,
Tommy og Annika, bliver straks gode
venner med Pippi. Hun lærer dem, at de
voksne ikke altid har ret, og de udfordrer
hende til at prøve at gå i skole og til at
lære bordskik.
Astrid Lindgren skabte figuren Pippi
Langstrømpe i 1945, og den vidunderlige
Pippi er stadig mange børns heltinde. Hun
tør vende de voksnes mærkelige regler
på hovedet, og hun er verdens stærkeste
pige, både fordi hun kan løfte en hest, og
fordi hun kan finde ud af at bo helt alene.
Folketeatrets nye version af Pippi
Langstrømpe (Siw Ulrikke Maibom) er
livlig, men også tilsat et strejf af alvor, som
ikke skjuler, at Pippi savner sine forældre.
Annika spilles af Linea Høeg Olsen, mens
Ulrik Windfeldt-Schmidt er Tommy.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

56

Forestillingen byder på et genhør med
Georg Riedels skønne melodier, som
huskes fra tv-serien fra 1968.
BILLETTER: FRA 150 KR.
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TIR 23. NOV KL. 19.00

VORES CELLERS
SALTBALANCE
LILLETROMMEN – LIVESTREAMING
Livestreaming fra Aarhus Universitet med
lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen,
Institut for Molekylærbiologi og Genetik
– Neurobiologi, Aarhus Universitet.
Vores celler er helt afhængige af salt. I
cellernes membraner sidder en lillebitte
nanomaskine – kaldet natrium-kaliumpumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige
saltioner. De seneste års forskning har vist,
at fejl i pumpen medfører sjældne
sygdomme.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 28. sep 2021

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)
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LØR 27. NOV KL. 20.30
ONS 24. NOV KL. 19.30

DEN DANSKE KLAVERDUO
STORTROMMEN – KLASSISK KONCERT
Hørsholm Musikforening præsenterer Den Danske Klaverduo, som består af de to
koncertpianister Tanja Zapolski og Rikke Sandberg. Hver for sig har de igennem de sidste
årtier etableret sig som to af de mest eftertragtede pianister i Norden, både solistisk og
kammermusikalsk.
De har spillet sammen som duo, siden de var helt unge. Deres nære og langvarige
forhold gør dem symbiotiske og legende i deres musikalske tilgang til repertoiret for to
klaverer og fire hænder. De har optrådt med Sønderjyllands Symfoniorkester og Copenhagen Phil i Mozart og Poulencs klaverkoncerter for to klaverer, indspillet CD sammen
og givet talrige koncerter.
I 2020 fejrede de deres 25-årige venskab med en genopdagelse af Carl Nielsens 3.
symfoni i komponistens eget arrangement for fire hænder, som kun er blevet opført
af Nielsen selv ved få private arrangementer.
BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.

BLAST: JULESHOW
STORTROMMEN – KONCERT

Blast er et dansk soul funk-bigband, som
har spillet siden 1980. Det holdt en pause
i 90’erne og har så været i fuld gang i de
sidste 17 år med mere end 450 koncerter
og fem album bag sig.

blanding af garvede veteraner og nye
tropper. Blandt veteranerne er selvfølgelig
orkestrets ophavsmand Bjarne Thanning,
men også Kenneth Agerholm og Jakob
Olsne.

Blast er kendt for funky dansemusik med
avancerede horn-arrangementer, sangerinder i front, en swingende rytmegruppe og
nogle af Danmarks dygtigste musikere. Der
er fokus på det solistiske, men også på et
levende og uhøjtideligt sceneshow. Det er
som at være til den store klassefest, hvor
publikum og bandet har en fest sammen.

Blast anno 2021 består af de tre vokalister
Britt Hein, Helle Henning og Sara Broberg,
Niels Ratzer (trommer), Jakob Olsne
(guitar), Ole Skipper (bas), Morten
Vestergaard (keyboards), Hendrik Jørgensen, Jens Gotholdt og Thomas Kjærgaard
(trompeter), Kenneth Agerholm og Bjarne
Thanning (basuner), samt saxofonisterne
Kasper Wagner (alt), Stig Naur (tenor) og
Nis Toxværd (baryton).

I bandets levetid har en lang række
musikere fra jazz og rockverdenen været
involveret i bandet – ikke mindst den
berømte trio Hanne Boel, Tina Schäfer og
Lise Dandanell, der tegnede bandet i en
periode i 80’erne. I dag er bandet en sprød

BILLETTER: 250 KR.
JULEBUFFET FRA KL. 18.00 PRIS 200 KR.
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TIR 30. NOV KL. 18.30

MENNESKELIG
UDFORSKNING
AF RUMMET:
FAKTA OG
FIKTION

FRE 3. DEC KL. 15.00
FRE 3. DEC KL. 16.30

JULETRÆETS
HEMMELIGHED
LILLETROMMEN – BØRNETEATER
Kom og oplev Juletræets hemmelighed,
der er en stemningsfuld og musikalsk
juleforestilling for de små og deres voksne.

DINESEN – FOREDRAG

SØN 28. NOV KL. 15.00

ONKEL REJES (STORE) JULEFIS
STORTROMMEN – JULESHOW

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

Onkel Reje (Mads Geertsen) er fast inventar på Ramasjang, når julen står for døren. I
julekalenderen Onkel Rejes Julefis laves der sjov med julen, der hygges, smadres jule
gaver og spilles jule-heavy.
I showet Onkel Rejes (store) Julefis bliver al den vanvittige juleballade foldet ud live. Der
skal trylles, synges og fyres krudt af. For nok er julen hyggelig, men det er også en fest.
Og i Rejes tilfælde en vild fest.

Menneskelig udforskning af rummet
handler om lysten til at lære noget nyt
om os selv og vores plads i universet.
Når vi skal sende mennesker ud i rummet,
presser vi både teknologi og mennesker
til deres yderste.
Christina Toldbo har gennem sit arbejde
hos ESA og sin uddannelse til astrofysiker
mødt astronauter, nobelprisvindere og
besøgt nogle af verdens mest interessante
videnskabelige stationer, som er lukket
land for den almindelige befolkning. I sit
foredrag gør hun brug af sine oplevelser
og drager paralleller mellem opdagelsesrejser i rummet og de små opdagelsesrejser i hverdagens videnskab.

Onkel Reje må denne gang undvære selskab af sin gode Ramasjang-ven Brille (Brian
Lykke), men så har han jo sin børneflok, der ud over at være nogle af landets sødeste
børn, også er dygtige til at danse.

Christina Toldbo er uddannet astrofysiker
fra Niels Bohr Instituttet i København. Hun
har speciale i menneskelig udforskning af
rummet og kolonisering af Månen og Mars.

BILLETTER: FRA 160 KR.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 5. okt 2021
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ONS 1. DEC KL. 19.00

STUMFILM MED
LIVEMUSIK:
DU SKAL ÆRE
DIN HUSTRU
STORTROMMEN – FILM OG LIVEMUSIK
Kom med ind i mørket, læn dig tilbage og
oplev en filmvisning, som den foregik for
100 år siden, når Kulturhus Trommen
blænder op for en helt unik visning af Carl
Th. Dreyers stumfilm Du skal ære din
Hustru, en komedie fra 1925, akkompagneret af livemusik af pianist, kapelmester og
komponist Lars Fjeldmose, som helt
særligt denne aften vil levere underlægningsmusik til filmen på Kulturhus Trommens Steinway-flygel.

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 juleaften, 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.
Alder: 2-5 år.
BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

BILLETTER: 65 KR.
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ONS 8. DEC KL. 17.00

KEND DINE
KLASSIKERE:
TOM
KRISTENSENS
HÆRVÆRK
CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG
Kom tættere på forfatteren Tom Kristensen og romanen Hærværk, når redaktør og
cand.mag. i dansk Anne Vindum denne
eftermiddag vil introducere til et af de
absolutte hovedværker i dansk litteratur
historie.

LØR 4. DEC KL. 20.30

HARDINGER
BAND
STORTROMMEN – KONCERT

Hardinger Band med de tre shubber
Michael Hardinger, Kim Daugaard og
Jørgen Thorup sørger for den musikalske
underholdning i forbindelse med årets
store julefrokost i Trommen. Her er der mulighed for at tilkøbe spisning af julemad i
kulturhusets restaurant Bøf & Bolle inden
koncerten.
Hardinger Band stiller skarpt på Shu-biduas kæmpe bagkatalog og mindes
naturligvis også Shu-bi-duas forsanger
Michael Bundesen, som døde i 2020.
Shu-bi-dua har tidligere givet festlige
koncerter i forbindelse med julefrokoster
i Kulturhus Trommen, så vi glæder os til
dette julegensyn.
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Hardinger Band plukker de bedste af
Shu-bi-duas 240 melodier og trykker på
alle pedaler. Det betyder et show proppet
med gags og alle Shu-bi-duas kendte hits
fra 70’erne, 80’erne og 90’erne. Fra
alpetoppen til hvalen – fra ‘Folkevognen’ til
‘Sexchikane’. Der venter et overflødighedshorn af minder fra ungdommen og helt nye
medleys, der vil bringe publikum rundt i
årtiers fest- og juleminder.
KONCERTBILLET: 220 KR.

Tom Kristensens umådeligt velkompone
rede nøgleroman Hærværk fra 1930 er et
banebrydende værk, der her snart 100 år
efter stadig virker frisk og nyt. Den
kriseramte og alkoholiserede digter og
litteraturkritiker Ole Jastrau beslutter sig
for at gå i hundene. Romanen skildrer
overlegent hans overdådige nedtur.
Arrangementet af en del af bibliotekets
populære klassikerrække, som introducerer til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatterskaber og centrale værker af de største,
mest læste og kendte forfattere.

KALD DET KÆRLIGHED TOR 9. DEC KL. 19.00

LONE FRANK: STØRST AF ALT
BIBLIOTEKSRUMMET – FOREDRAG
Hørsholm Bibliotek hylder og undersøger dette efterår kærlighedens mange facetter
med en perlerække af arrangementer under overskriften Kald det kærlighed.
Hvad er kærlighed? Ja, hvad er kærlighed egentlig?
Vær forberedt på en fascinerende rundtur, når Lone Frank undersøger kærligheden fra
et videnskabeligt perspektiv. Vi kommer omkring de evolutionære kræfter, der har sat
rammerne for vores følelser, og kigger på den hemmelighedsfulde kemi og spidsfindige
hjerneaktivitet, der i sidste ende dirigerer vores personlige kærlighedsliv.
Lone Frank giver dig bl.a. svar på, hvorfor det første leveår former dine relationer resten
af livet. Hvorfor du i virkeligheden leder efter en helt anden partner, end du tror. Om der
er gener for utroskab. Hvorfor mænd og kvinder er forskellige – og hvor meget. Hvorfor
forelskelsens rus er kærlighedens forbandelse. Og hvad du kan lære af bjerg-studsmus
ens kærlighedsliv.
Foredraget er inspirerende, tankevækkende og båret af personligt engagement. Med
humor og stor viden sammenstykker Lone Frank kærlighedens mosaik med brikker fra
naturvidenskab, psykologi og kulturforskning. Hun krydrer sin fortælling med personlige
historier fra et liv, der har budt på lidt af hvert på kærlighedsfronten.

JULEBUFFET FRA KL. 18.00 PRIS 200 KR.
BILLETTER: 40 KR.

BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 20. okt 2021

Billetsalg fra 14. okt 2021
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ONS 15. DEC KL. 19.30

FRE 10. DEC KL. 16.00

LUCIAOPTOG

MAN 13. DEC KL. 11.00

BIBLIOTEKET
Hvis du vil i julestemning, så er det bare
om at komme forbi biblioteket denne dag,
hvor børnene fra Hørsholm Lille Skole går
luciaoptog. Det er så hyggeligt, og der er
ikke et øje tørt, når børnene fylder rummet
med deres smukke sang.
FRI ENTRÉ

LØR 11. DEC KL. 17.00

DEN STORE NISSEPRØVE
STORTROMMEN – BØRNETEATER
I Den store nisseprøve skal de to nisser Nis og Nisse Sisse i skole, for det er nemlig sådan,
at alle nisser hvert 100. år skal til Nisseprøve for at få lov til at beholde deres røde nissehuer. Dumper de, må de i stedet bære den grønne nissehue, og det er enhver nisses
skræk at skulle ende sine dage som grøn havenisse.
Nis og Nisse Sisse får en dårlig start på prøven, fordi de kommer for sent, men Nisse
Sisse får hurtigt indhentet det forsømte, fordi hun er en god og dygtig elev med stor
respekt for lærerinden Frøken Hanegal.

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

Nis har imidlertid problemer. Som alle unge drenge-nisser har han svært ved at sidde
stille og holde koncentrationen i skolen, og han kommer til at lave helt om på nogle af
julesangene. Han er en rigtig drillenisse, som nok skal få stor sympati hos børnene.

Den store nisseprøve med Louise Schouw Teater er en sjov, interaktiv og hyggelig
juleforestilling proppet med skønne julesange. En rigtig opvarmer til julen for børn
i alderen 4-10 år – og deres forældre.
BILLETTER: FRA 60 KR.

HOME FOR
CHRISTMAS:
JULEKONCERT
MED ANDRÉ RIEU
LILLETROMMEN – KONCERTFILM
André Rieu og Johann Strauss Orkester
inviterer dig til at fejre den mest romantiske tid på året på Rieus smukke slot i
Maastricht. Koncerten er filmet i og rundt
om hans hjem og ved den nærliggende
Sankt Pieter kirken.
Det magiske to timer lange show vil
tryllebinde dig med spektakulær underholdning og den unikke følelse af at være
hjemme hos André Rieu ved juletid. Du vil
opleve det fineste udvalg af julesange; fra
‘Silent Night’, ‘Ave Maria’ og ‘Oh Come All
Ye Faithful’ til de lystige ‘Jingle Bells’ og
‘Go Tell It On The Mountain’.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. okt 2021

DREAMERS’
CIRCUS: XMAS
TOUR ‘21
STORTROMMEN – KONCERT
Hørsholm Musikforening er vært for en
festlig julekoncert med Dreamers’ Circus
feat. sangerinden Hannah Schneider og
tv-værten Søren Ryge.
Nikolaj Busk (klaver, harmonika), Ale Carr
(cittern) og Rune Tonsgaard Sørensen (violin), som udgør trioen Dreamers’ Circus,
har gennem det sidste årti taget publikum og anmeldere med storm med deres
gribende, nye nordiske musik, og deres
julekoncerter med gæster fra nær og fjern
er efterhånden blevet en tradition.

TOR 16. DEC KL. 15.00

NØDDEKNÆKKEREN
LILLETROMMEN – BALLETFILM
Kom i julestemning, når vi igen i år viser
Tchaikovskys vidunderlige klassiker
Nøddeknækkeren. Værket er fremført
af Mariinsky Balletten fra Sankt Peterborg
og er dirigeret af Valery Gergiev.
KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 21. okt 2021

I 2021 skal vi opleve den hidtil mest
ambitiøse produktion, når trioen inviterer
publikum med på en smuk, musikalsk rejse
gennem de kolde måneder i et program
med nyfortolkninger af velkendte julesange og traditionel folkemusik, musik af
sangerinden Hannah Schneider samt af
Dreamers’ Circus selv.
Der vil blive budt op til en sand julefest
med alt fra gamle nordiske instrumenter
og besnærende dansemelodier til elektronisk indiepop og medleys – alt sammen
pakket smukt ind i Søren Ryges rørende
og lune fortællinger.
BILLETTER: 250 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm
Musikforening.
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FRE 17. DEC KL. 20.00

PAUL POTTS
GÆSTESOLIST
KIRSTEN
SIGGAARD
STORTROMMEN – KONCERT

Paul Potts vender endnu engang tilbage
til Danmark og giver denne gang julekoncert med danske Kirsten Siggaard som
gæstesolist.
Publikum kan se frem til en varm og underholdende aften, hvor man kan svømme
hen til engelske og danske juleklassikere
og nyde duetter med de to solister.
Paul Potts slog benene væk under dommerpanel 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 telefonsælger vandt som bekendt konkurrencen og
udsendte kort efter sit debutalbum, som
solgte ikke mindre end 3,5 millioner eksemplarer. En verdensstjerne var født.
Kirsten Siggaard er en af Danmarks dygtigste sangerinder, og hun favner bredt.
Hun har haft en omfattende karriere,
både som solist og med sangtrioen Swing
Sisters.
Kirsten Siggaard og Paul Potts indspillede
i 2011 duetten ‘More Than A Dream’, der
var at finde på julealbummet Min Jul, og
de ser nu begge meget frem til at skulle
på turne sammen for at synge julen ind i
Danmark.
BILLETTER: 445 KR.

ONS 19. JAN 2022 KL. 12.30

NOLDE OG
NAZISMEN
LILLETROMMEN – FOREDRAG
Efter 1945 blev Emil Nolde gjort til et
offer for nationalsocialismen. Det var en
offerfortælling, som han selv byggede
fundamentet til, men som efterkrigstidens
tyske politikere, forfattere, kunstkritikere
og museumsfolk gav yderligere næring til.
Fortællingen holder ikke længere. Nolde
var ikke blot medlem af nazistpartiet, han
havde også antisemitiske synspunkter. Så
hvad skal vi stille op med Noldes kunst?
Og hvorfor har vi ofte vanskeligt ved at
skille mennesket og kunstneren fra
hinanden?
Foredragsholder og forfatter Hans
Christian Davidsen udgiver i efteråret 2021
bogen Maleren der trådte ved siden af om
Noldes forhold til nazismen. Til dagligt
arbejder Davidsen som kulturredaktør ved
Flensborg Avis. Arrangementet er et
samarbejde mellem Hørsholm Kunstforening og Hørsholm Bibliotek.

LØR 22. JAN 2022 KL. 20.00

DEN DANSKE OPERAKVINTET
STORTROMMEN – NYTÅRSKONCERT
Vi er stolte over at kunne byde Den Danske Operakvintet velkommen i Trommen til et
brag af en nytårskoncert med højdepunkter fra operaens, operettens og musicalens
verden.
Glæd dig til at opleve fire sangere, hvis solokarrierer har bragt dem rundt til koncertscener i Danmark og Europa: Simone Victor (sopran), Anne-Sofie Søby Jensen (mezzosopran), David Kragh Danving (baryton) og Torben Kirkegaard (tenor).
Simone Victor er i 2021 aktuel i hovedrollen Adina i Donizettis Elskovdrikken hos Opera
Nordsjælland, ligesom hun giver solokoncert ved årets Copenhagen Opera Festival.
Anne-Sofie Søby Jensen er specialiseret i barok og har bl.a. sunget med Bach-specialisten Trevor Pinnock (cembalo) og London Philharmonia Chorus. David Kragh Danving
har optrådt som solist og i ensemble sammen med bl.a. Odense Symfoniorkester og Den
Fynske Opera. Torben Kirkegaard har de sidste 10 år været en fast del af det populære
ensemble De 4 Tenorer, som har holdt utallige koncerter i både ind og udland.
Bag flyglet til at holde styr på noder og unoder sidder Ulrich Stærk, som tilhører eliten af
skandinaviske pianister med optrædener i bl.a. Carnegie Hall i New York, og som er en af
de mest spillede kunstnere på P2.
I Den Danske Operakvintet bringer de fem venner deres individuelle kvaliteter i spil
gennem store arier, duetter og ensembler i en koncert på højeste niveau – alt sammen
pakket ind i smil og underholdning og serveret med højt humør.
BILLETTER: 320 KR.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 24. nov 2021
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FRE 28. JAN 2022 KL. 15.30

SMÅ BLÅ SKO
LILLETROMMEN – BØRNETEATER

En lille entré danner kulisse for SMÅ BLÅ
SKO. Fra entreens billeder, skuffer og
skabe trylles fortællingen frem – om
damen, der går tur med folk. Damen er
begejstret og fuld af forventninger, når en
ny gåturs-kammerat skal komme. I dag
venter hun Alfred, så de små blå sko findes
frem. I ventetiden fantaserer damen om
udflugtsmål for dagen. Så lyder klokken
ved entrédøren.

TIR 25. JAN 2022 KL. 17.00

FÅ VURDERET
DINE TING PÅ
BIBLIOTEKET
CAROLINE MATHILDE – VURDERING

FRE 28. JAN 2022 KL. 20.00

COPENHAGEN DRUMMERS
STORTROMMEN – SHOW

Arvestykker, kunst, designklassikere og
meget mere bliver vurderet, når Auktionshuset igen besøger Hørsholm Bibliotek.
Alle er velkomne til at kigge forbi med en
ting og få sat auktionsværdi på et kunstværk, yndlings-arvestykket, et smykke,
sølv, møbel m.m. af vurderingseksperterne.
Medbring en genstand eller – hvis det,
du ønsker vurderet, er for stort – et foto.

Glæd dig til en oplevelse i verdensklasse, når Copenhagen Drummers brager igennem
med deres nye show FEEL GOOD TOUR. Der venter dig et trommeshow, hvor utraditionelle instrumenter, alternative genre-clash, tunge beats og melodiske passager bryder
rammerne for, hvad du kan forvente af en koncert.
Gennem de seneste år har Copenhagen Drummers turneret Danmark tyndt med egne
shows og udgivet flere tracks, senest EM-hittet ‘Et Yndigt Land’. De har desuden optrådt
i forbindelse med flere store tv-begivenheder, såsom DR’s Store Juleshow, Hjertegalla og
HKH Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i en fyldt Royal Arena.

Ragnhild er en særdeles nærværende
fortæller, som har fuldstændig styr på,
hvordan man skaber og fastholder kontakt
til børnene. Men Ragnhild er ikke alene om
at skabe magien. Skjult for publikum er
hendes “usynlige” medspiller, dukkefører
Erik Olsen, gemt bag scenen. Herfra styrer
han forestillingens dukker og effekter, der
puster liv i kulissen til stor fryd for små
teaternybegynderøjne.
Alder: 1,5-4 år.
BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.
Copenhagen Drummers blev for alvor sat på verdenskortet, da de vandt TALENT 2010 på
DR1. Siden dengang har de spillet mere end tusind shows i både ind- og udland, og i 2013
kulminerede det, da de sammen med Emmelie De Forest vandt Det Internationale Melodi
Grand Prix.

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96
Foyerbar (åbner 30 min.
før dagens første film)

Grundstenen til Copenhagen Drummers blev lagt under deres tid som konstabler i Den
Kongelige Livgardes Tambourkorps. I en verden bygget op om traditioner og historie og
en firkantet hverdag fyldt med regler for, hvordan trommespil skulle udføres, opstod et
kreativt behov.
Det var her, Copenhagen Drummers blev skabt som et fristed for skæve idéer og tanker
omkring, hvordan trommespil også kunne udføres. Disciplin, præcision, talent og lysten
til at udforske alle facetter af trommespillet er blevet opskriften på deres succes.
BILLETTER: 329 KR.
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MAN 31. JAN 2022 KL. 19.30

BOHR
STORTROMMEN – NYCIRKUS
Verden rummer mere end, hvad vi kan se
og mærke. Niels Bohr revolutionerede den
moderne videnskab, da han fremsatte sin
teori om, at fysikken beskriver verden i
vendinger, vi ikke umiddelbart kan
visualisere eller forestille os. Sandheden
kan virke selvmodsigende, og paradokset
bliver kun et startpunkt for nye opdagelser.
I 2022 er det 100 år siden, Niels Bohr modtog nobelprisen i fysik, og i den anledning
hylder scenekunstkompagniet GLiMT
denne ikoniske person og videnskabsmand. Det sker med en storslået multidisciplinær forestilling, der udfordrer
fysikkens love og – ligesom Bohr – bringer
undren tilbage i måden, vi ser verden på.

LØR 29. JAN 2022 KL. 10.30

LÆR AT STRIKKE
FAIR ISLE
CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP
Strikkeworkshop med Katja. Fair Isle strik
er flerfarve-strik, typisk kendetegnet
ved mønstret med de små stjerner eller
snefnug og de rustikke farver. Vi arbejder
med Jacquard-teknik og får tips og tricks
og lidt historie. Medbring mindst to farver
garn og strikkepinde.
KRÆVER GRATISBILLET

SØN 30. JAN 2022 KL. 15.00

ALICE I EVENTYRLAND
STORTROMMEN – BØRNETEATER
Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske. En verden
hvor kaniner kan tale, hvor Filurkatten leder dig på afveje, og hvor dronninger ikke er
smukke og gode. Vær med, når danser og performer Tilde Knudsen fortæller sin version
af den elskede historie om Alice i Eventyrland af Lewis Carroll.

Billetsalg fra 4. dec 2021
Med sig har hun en kuffert fuld af fantasifulde kostumer af designer Susan Marshall. De er
baseret på geometriske former, som børnene kender, cirkel, trekant og firkant, og de er
lige så finurlige og foranderlige som eventyrlandet bag den låste dør.
Figurerne kommer til live til musik skabt af komponist Klaus Risager, der med instrumenter og reallyde har skabt et sfærisk lydunivers, der veksler mellem enkelthed, vildskab
og kaos.

Med GLiMTs karakteristiske sceniske sprog,
der eksperimenterer med relationen
mellem performere og scenografi, bliver
historien fortalt med f.eks. et Cyr Wheel i
rasende fart, der illustrerer Bohrs forskning
i atomets hemmeligheder, og kropslige
udfoldelser og illusioner, der forvrænger
tid og rum og udfordrer tyngdekraften.
Gennem en stærk visuel og sanselig
forestilling vil vi komme Bohrs tanker
nærmere og forstå, at vores daglige
opfattelser af vores verden gemmer
på så mange utrolige hemmeligheder.
Aldersgruppe: Fra 14 år.
BILLETTER: FRA 60 KR.

Forestillingen er produceret af Asterions Hus og henvender sig til børn fra 5 år.
BILLETTER: FRA 60 KR.
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SØN 6. FEB 2022 KL 16.00

CIRKUS CIRKÖR:
BLOOM
STORTROMMEN – NYCIRKUS

FRE 4. FEB 2022 KL. 20.00

BURHAN G
STORTROMMEN – KONCERT
Burhan G, der også mestrer storslåede
sceneproduktioner, kommer på sin
akustiske tour til Hørsholm med kun
to musikere og én korsanger.
Det nedbarberede setup tvinger Burhan G
til at gentænke sit omfattende katalog af
hits og finde ud af, hvordan sangene skal
fortolkes i den akustiske besætning med
publikum helt tæt på.
Burhan G’s mange hits tæller singler som
‘Kalder Mig Hjem’, ‘Jeg Vil Have Dig For
Mig Selv’, ‘Mest Ondt’, ‘Tættere På Himlen’,
‘Jeg’ I Live’ og julehittet ‘Tinka’ med Frida
Brygmann.

Svenske Cirkus Cirkör besøger Trommen
med forestillingen Bloom og et internationalt ensemble bestående af artister fra
Schweiz, Tyskland, Skotland, Sverige og
Costa Rica. Glæd dig til nycirkus af høj
klasse, når Cirkus Cirkör inviterer dig
indenfor i en verden fuld af blomster,
klassisk musik og enestående nycirkus.
Vores hverdag er fuld af stress og frygt.
Vi føler os pressede til ikke at stikke ud.
At forsøge at være anderledes er det første
skridt mod at mislykkes. Vi ejer flere ting
end nogensinde før, og vi ser perfekte ud
på alle billeder, men gør det os virkelig
lykkelige?
I Bloom omfavner artisterne hverdagens
krav og angst. Med kreativitet og cirkuskunster desarmerer Cirkus Cirkör de
negative følelser og gør vores frygt til
poesi i et scenesprog, der taler til alle
aldre. Bloom er en forestilling for hele
familien og egner sig for børn fra fire
år og op.
BILLETTER: FRA 220 KR.

BILLETTER: FRA 345 KR.

INSPIRERET AF

CIRQUE DU
SOLEIL
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FILM-MAGI
I DIN
LOKALE
BIOGRAF

Efteråret i
Biografen

BIOGRAFKLUB
DANMARK
PREMIERE 5. AUG

Kulturhus Trommens biograf er med i Biografklub Danmark,
som giver dig rabat på store filmoplevelser i din lokale biograf.
Når du er medlem af Biografklub Danmark, får du halv
pris på biografbilletten til 10 udvalgte kvalitetsfilm
i de danske biografer.

PREMIERE 19. AUG

PAGTEN

TERNET NINJA 2

Bille Augusts film om den aldrende Karen
Blixen, der møder den unge digter Thorkild Bjørnvig. Et fatalt møde mellem to
mennesker i hver deres ende af livet og
karrieren.

I 1’eren fik Aske en ret så levende Ninjadukke af sin onkel Stewart. Nu rejser Aske
og hans skøre familie til Thailand for at
hjælpe nogle børn på en legetøjsfabrik.

SENIORBIO
Seniorer (65år+) kan komme billigt i biografen hver dag.
Alle dage inden kl. 18.00 koster en seniorbillet 75 kr.

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.

Derudover har vi hver onsdag kl. 13.00 i sæsonen Seniorbio,
hvor du kan se en aktuel premierefilm i godt selskab. Er du
medlem af Ældre Sagen får du yderligere 10 kr. i rabat.

PREMIERE 16. SEP

PREMIERE 16. SEP

DUNE

MARGRETE DEN
FØRSTE

Science fiction om den unge hertugsøn
Paul Atreides, der vikles ind i galaksens
mest indædte politiske magtkampe, hvor
krydderiet Melange betyder alt for herredømmet.

Unionen af Danmark, Norge og Sverige er
omgivet af fjender, og Margrete planlægger et ægteskab mellem sin adoptivsøn
kong Erik og Englands prinsesse Philippa.

Se det aktuelle filmprogram
og køb dine billetter på
Trommen.dk eller i vores
biograf-app.
PREMIERE 30. SEP

PREMIERE 18. NOV

NO TIME TO DIE

TOP GUN 2:
MAVERICK

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.
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I fortsættelsen til 80’er-klassikeren Top
Gun skal Pete “Maverick” Mitchell (Tom
Cruise) træne nogle rekrutter i en tid, hvor
ubemandede droner bliver mere og mere
almindelige.

Se programmet for den nye sæson og
køb medlemskab på biografklubdanmark.dk.

FILMPORTEN
Kulturhus Trommens biograf er med i den nationale filmklub for
smalle film, Filmporten. Lige som Biografklub Danmark fungerer
Filmporten på den måde, at man køber et medlemskab, der
giver biografbilletter til halv pris til en række udvalgte film.

Kom i god tid. Vi giver hver gang kaffe og kage inden filmen.

Filmporten adskiller sig fra Biografklub Danmark ved at have
mere kunstneriske og smalle film på programmet.

Programmet kan ses på Trommen.dk, i ugebladet eller i den
trykte oversigt, som findes i kulturhuset.

Læs om programmet for den nye sæson og
køb medlemskab på filmporten.dk.

BABYBIO
Forældre på barsel skal ikke snydes for en biograftur,
selv om de passer deres barn.

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

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

Trommen.dk
Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)
Foyerbar (åbner 30 min. før dagens
første film)

Til babybio er lydniveauet lidt lavere end normalt, og under
filmen er der en smule lys i salen.

BIOGRAF

Babybio-forestillingerne offentliggøres løbende på
Trommen.dk.

Trommen.dk
Trommens biograf-app: “Trommen”
Billetautomat i foyer
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GLÆD DIG TIL
FORÅRET 2022
I KULTURHUS
TROMMEN

FOLKEKLUBBEN
RASMUS HAGEN
DORTHE GERLACH
CHRIS MINH DOKY
PINK FLOYD PROJECT
SIGURDS DANMARKSHISTORIE
DEN EVIGE ILD

BIOGRAF
Se dagens program
og køb billetter på
Trommen.dk

Følg os på
Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

MUSIK TEATER BIOGRAF BIBLIOTEK RESTAURANT

