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  LÆSEHUNDEN (6)

22. JAN  KRASH (6) 

25. JAN  MELLEM YTRINGSFRIHED OG  

 NATIONALSTAT (7)

27. JAN  FÅ VURDERET DINE TING PÅ  

 BIBLIOTEKET (7)

29. JAN  SHAKA LOVELESS (8)

29. JAN  SMÅ BLÅ SKO (9)

30. JAN  WENZELL & BUGGE (9)

31. JAN  ROBIN HOOD (10)

1. FEB  AMY WINEHOUSE: LIVE AT  

 PORCHESTER HALL (11)

3. FEB  FILOSOFI OG KÆRLIGHED #1.  

 KÆRLIGHEDEN SOM  

 MYSTERIUM (11)

4. FEB  LEG OG BEVÆGELSE (11)

5. FEB  IN THE AIR TONIGHT (12)

6. FEB  FLAMENCO DE SEVILLA (13)

9. FEB  GUIDET FÆLLESLÆSNING (14)

9. FEB  YNGRE MED ÅRENE (14)

9. FEB  GINMAN/BLACHMAN/DAHL (15)

13. FEB  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (16) 

13. FEB  MANGA TEGNEWORKSHOP (16)

17. FEB  FILOSOFI OG KÆRLIGHED #2.  

 KÆRLIGHEDEN I FAMILIER,  

 VENSKAB OG ETIK (17)

20. FEB  MODELLERVOKS  

 WORKSHOP (17)

20. FEB  LÆR AT STRIKKE FAIR ISLE (17)

23. FEB  KEND DINE KLASSIKERE: TOM  

 KRISTENSENS HÆRVÆRK (18)

23. FEB  SÆRE SANSER (18) 

24. FEB  FOYERKONCERTER (19) 

24. FEB  HJÆLP! SPILLET TA’R MIT  

 BARN (19)

25. FEB  FAURÉ KVARTETTEN (20)

26. FEB  BLÅT BARN (21)

26. FEB  DIZZY MIZZ LIZZY (22)

27. FEB  ABOUT MISS JULIE (23)

1. MAR  PINK FLOYD: THE DARK SIDE  

 OF THE MOON (24)

3. MAR  FILOSOFI OG KÆRLIGHED #3.  

 KÆRLIGHED TIL LIVET (24)

4. MAR  LEG OG BEVÆGELSE (11) 

5. MAR  LIS SØRENSEN (25)

6. MAR  SANNE SALOMONSEN  

 FOREDRAG (26)

7. MAR  ONKEL REJE OG BRILLES MEGA  

 HEAVY TRYLLESHOW (27)

9. MAR  GUIDET FÆLLESLÆSNING (14)

9. MAR  BIG BANG OG DET USYNLIGE  

 UNIVERS (28)

11. MAR  BENT FABRICIUS-BJERRES  

 TRE LIV (28)

12. MAR  DENGANG DU VAR LILLE (29)

12. MAR NORDSJÆLLANDS UNGDOMS- 

 SYMFONIORKESTER (30)

13. MAR  FØRSTEHJÆLPSKURSUS TIL  

 SMÅBØRNSFORÆLDRE (30)

13. MAR  NOGET OM ANTIHELTE (31)

14. MAR  SIGURD FORTÆLLER OM  

 DE GRÆSKE GUDER (32)

16. MAR  KEND DINE KLASSIKERE:  

 JAMES JOYCE’ ULYSSES (32)

17. MAR  LÆR AT BRUGE LÆSEKOM- 

 PASSET (33)

18. MAR  RUNE KLAN – HÅBEFULD (33)

19. MAR  BURHAN G (34)

19. MAR  KUNSTHISTORIEN FRA FEM  

 FORSKELLIGE VINKLER (35) 

20. MAR KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (16)

25. MAR KRASH (6)

26. MAR KUNSTHISTORIEN FRA FEM  

 FORSKELLIGE VINKLER (35)

20. MAR LIVESTREAMING FRA  

 KRIMIMESSEN (35)

20. MAR HARDINGER BAND (36)

22. MAR STUMFILM (37)

24. MAR SOMMER I TYROL (37)

25. MAR BABYMASSAGE (38)

26. MAR KRASH (6)

27. MAR  LÆR AT HÆKLE  

 CORNER-TO-CORNER (38)

7. APR  TV·2 (39)

8. APR  LEG OG BEVÆGELSE (11)

8. APR  THE KILKENNYS (40)

9. APR  KUNSTHISTORIEN FRA FEM  

 FORSKELLIGE VINKLER (35)

9. APR  OUTLANDISH – AKUSTISK (41)

10. APR  KODNING MED LEGO   

 MINDSTORMS (16)

12. APR  WALK-MAN (42)

13. APR  KEND DINE KLASSIKERE:  

 THOMAS MANNS DØDEN I  

 VENEDIG (43)

14. APR  LEV FOR DET HALVE –  

 OG FÅ DET HELE (43)

14. APR  DEN DANSKE KLAVERDUO (44)

15. APR  RANE WILLERSLEV (45)

16. APR  KUNSTHISTORIEN FRA FEM  

 FORSKELLIGE VINKLER (35)

16. APR  DORTHE GERLACH (46)

17. APR  CHRIS MINH DOKY (47)

18. APR  ROSA FRA ROULADEGADE (48)

20. APR  MUSIKSKOLEKONCERT (48)

21. APR  GUIDET FÆLLESLÆSNING (14)

21. APR  ET TYSK LIV (49)

21. APR  NÅR EN FORFATTER MØDER  

 EN MORDER (49)

22. APR  BABYMOTORIK (50)

22. APR  KNUD ROMERS ABC (50)

23. APR  KUNSTHISTORIEN FRA FEM  

 FORSKELLIGE VINKLER (35) 

23. APR  ANNE LINNET – PÅ TURNÉ  

 MED TOVE DITLEVSEN (51)

25. APR  CIRKUS CIRKÖR: BLOOM (52)

26. APR  BANDAFTEN (53)

27. APR  DANMARK-EKSPEDITIONEN (53)

4. MAJ  GUIDET FÆLLESLÆSNING (14)

5. MAJ  REBEKKA-SØSTRENES  

 SPÆDBØRNSHJEM (53)

5. MAJ  3ATER: ILT (5)

6. MAJ  LEG OG BEVÆGELSE (11)

7. MAJ  ROCAZINO (54)

11. MAJ  LONE FRANK:  

 STØRST AF ALT (55)

12. MAJ  I GANG MED VANDRING –  

 TRIN FOR TRIN (55)

19. MAJ  FOYERKONCERTER (19)

19. MAJ  STRUENSEES MANGE  

 PORTRÆTTER (56)

19. MAJ  MICHAEL FALCH  

 & DÉT BAND (56)

20. MAJ TROELS GUSTAVSEN (57)

25. MAJ  BOB DYLAN 80 ÅR (58)

26. MAJ  NYE ARKÆOLOGISKE  

 UDGRAVNINGER (58)

28. MAJ  KRASH (6)

29. MAJ EVENTYR OG MAGI I  

 ARBORETET (59)

2. JUN  GUIDET FÆLLESLÆSNING (14)

2. JUN  DANIEL RYE (60)

5. JUN  AIRES DEL SUR: VIDA (61)

12. JUN  GUNS 2 ROSES (61) 

KOMMENDE FILM I BIOGRAFEN (62)

SENIORBILLETTER (63)

BIO-ARRANGEMENTER M.M. (63)

VELKOMMEN 

Vi er så stolte over at kunne præsentere 

vores 2021-forårsprogram og byde 

velkommen til en absolut enestående 

sæson i Kulturhus Trommens historie.

Sæsonprogrammet præsenterer et bredt 

spænd af kulturoplevelser for enhver 

smag, og her kan du læse mere om de 

kommende koncerter, teaterforestillinger, 

nycirkus, workshops, foredrag, film og en 

lang række andre aktiviteter for store og 

små.

Vi er glade for, at det er lykkedes os at 

præsentere så mange arrangementer fra 

“toppen af poppen” til spændende lokale 

aktører, de kreative vækstlag og frivillige.

Så gå på opdagelse i magasinet, hvor du 

kan finde en lang række nye kulturtilbud 

og flere velkendte arrangementer på 

programmet.

Vi ser frem til at mødes til mange gode 

oplevelser i Kulturhus Trommen i den  

nye sæson.
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer

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 



NYSKABENDE TEATER TIL EN 
GO’ PRIS

3ater
ONS 5. MAJ KL. 19.00

ILT
   STORTROMMEN – TEATER

Har du nogensinde hørt om manden, der 

opfandt saxofonen? Forestillingen Ilt  

med fysisk performer og saxofonist Lars 

Lindegaard Gregersen alene på scenen 

med sine saxofoner er en fusion af fysisk 

teater, akrobatik, live musik og fortælletea-

ter. Ilt går filosofisk og æstetisk til værks i 

behandlingen af emnet om saxofoner, luft, 

ilt og åndedræt.

Imens han spiller, fortæller manden på sce-

nen om en jazzsaxofonists sidste åndedrag 

og den saxofon, der var hans bedstefars 

arvestykke fra 1920. Historierne bringer os 

på besøg i Rafaelles instrumentbutik ved 

foden af en rygende vulkan, hvor der 

findes en kæmpestor kontrabassaxofon. 

Og mellem hver et pust i saxofonen, under 

hver historie og mellem hver en sætning, 

deler vi et åndedrag.

BILLETTER: 125 KR.

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

Ilt er sidste forestilling i denne omgang. Glæd dig  
til en ny 3ater-pakke næste sæson.
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer
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LÆSEHUNDEN
  BØRNEUDLÅNET – LÆSEFORLØB

Læsehunden Balou er 8 år gammel. Balou 

elsker at hygge, lytte og måske samtidig 

blive nusset, og derfor er han en hund 

efter at styrke læselysten hos børn, der 

måske ikke helt har fået knækket læseko-

den endnu.

 

En læsestund varer ca. 30 min og foregår 

på Hørsholm Bibliotek på mandage. Vi 

starter med at hilse, hygger lidt med 

hunden og snakker om, hvordan det går 

med læsningen. Så læser barnet højt for 

hunden (15 min.), og vi slutter med lidt 

hundeøvelser og tricks. 

Læseforløbet varer 6 uger, og dit barn  

får et diplom, når forløbet er slut. 

Vi starter nyt forløb i midt januar 2021  

– husk tilmelding, man kan ikke bare  

møde op.

Kender du et barn, som har lyst til at læse 

sammen med Balou, er du velkommen  

til kontakte Kristina Krabbe Oksen på  

krko@horsholm.dk for mere information.
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BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

FRE 22. JAN KL. 19.00 
FRE 26. MAR KL. 19.00
FRE 28. MAJ 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 foråret 2021.

Med KRASH giver Kulturhus Trommen up-coming bands en platform, hvor de kan 

præsentere deres musik og talent for et nyt publikum. Musikerne skal selv stille op  

og pakke sam men bagefter. Til gengæld får de spilletid 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

MAN 25. JAN KL. 17.00

MELLEM YTRINGSFRIHED   
 OG NATIONALSTAT
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Mange forskere, kunstnere og skribenter er personligt forfulgte pga. deres virke. “Hvis 

ikke jeg gør det, hvem så?”, spørger de og fortsætter arbejdet på trods af, at det kan 

medføre stor fare for familie, venner og dem selv. 

Ph.d. og adjunkt ved Aalborg Universitet, Christian Franklin Svensson, vil i foredraget 

fortælle om at insistere på solidaritet, frihed og ytringsfrihed. Han kommer ind på 

begreber som migration, menneskerettigheder, globaliserede fællesskaber og retten  

til at bedrive videnskab og producere kultur.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 30. nov 2020

ONS 27. JAN KL. 17.00

FÅ VURDERET 
DINE TING PÅ 
BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – VURDERING

Arvestykker, kunst, designklassikere og 

meget mere bliver vurderet, når Auktions-

huset igen besøger Hørsholm Bibliotek. 

Alle er velkomne til at kigge forbi med en 

ting og få sat auktionsværdi på et kunst-

værk, yndlings-arvestykket, et smykke, 

sølv, møbel m.m. af vurderingseksperterne. 

Medbring en genstand eller – hvis det, du 

ønsker vurderet, er for stort – et foto.

FRI ENTRÉ



FRE 29. JAN 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.

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.
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LØR 30. JAN KL. 20.00

WENZELL &  
BUGGE
   STORTROMMEN – KONCERT

Wenzell & Bugge er en spændende og 

energisk blanding af violinist og rigsspille-

mand Kristian Bugge og den internationale 

slagtøjssolist Ronni Kot Wenzell. Begge 

musikere har imponerende cv’er, vundet 

utallige priser og indspillet flere cd’er. 

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.

Wenzell & Bugge sætter virtuost noget af 

vores ældste musik sammen på kryds og 

tværs i nye sjove fortolkninger og lyduni-

verser. Med udgangspunkt i de to musike-

res baggrunde (klassisk musik og folke- 

musik) opstår et bredt spænd mellem det 

stærkt energiske og fysisk krævende til det 

mere drømmende og lyrisk eventyrlige.

BILLETTER: FRA 100 KR.

FRE 29. JAN KL. 20.00 

 SHAKA LOVELESS  
 & DANMARKS
UNDERHOLD-
NINGSORKESTER
   STORTROMMEN – KONCERT

Shaka Loveless prøver kræfter med den 

sangskat, der var med til at lægge det 

kulturelle fundament i hans barndom. 

Sammen med musikere fra Danmarks 

Underholdningsorkester tager han 

ud  valgte sange fra Højskolesangbogen 

under behandling.

Shakas relation til Højskolesangbogen har 

nemlig aldrig været et valg. Som barne-

barn af Vestbirk Højskolens mangeårige 

forstander Jens Grøn har både højskoleli-

vet og den danske sang altid fyldt meget  

i Shakas familie.

Med lige dele reggae, punk, hiphop og 

rock i blodet samlede den musikalske 

historie sig, da Shaka første gang skrev 

sange på dansk og fik sit store gennem-

brud med ‘Tomgang’. 

Nu vil han sammen med musikere fra et  

af de bedst spillende orkestre, Danmarks 

Underholdningsorkester, tage landet rundt 

og tolke på en del af den danske sangskat.

BILLETTER: 290 KR.
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SØN 31. JAN KL. 16.00

ROBIN HOOD
   STORTROMMEN – TEATER

Årets familieforestilling fra Folketeatret er 

en livlig og humoristisk version af den 

kendte fortælling om Robin Hood og hans 

bande, som huserer i Sherwoodskoven og 

stjæler fra de rige for at give til de fattige. 

Der er både eventyr, romantik, slåskampe 

og en ærlig harme over social ulighed på 

spil i Robin Hood.

Glæd dig til at møde mange af de kendte 

figurer: Den ikke helt så fromme Broder 

Tuck, den stærke Lille John, der er mester  

i stokkekamp, Sheriffen af Nottingham, 

som aldrig har held med at fange Robin, 

den grådige Prins John, som misbruger  

sit job som vikar for sin bror, Kong Richard 

og ikke mindst Lady Marian, hvis hjerte 

Robin Hood vinder i en bueskydningskon-

kurrence. 

Men ikke alt er ved det gamle, for kvinder-

ne omkring den kække bande slår fra sig 

mindst lige så godt som mændene, som 

de er overlegne i både kløgt, mod og 

bueskydning. Kvinderne spiller også en 

afgørende rolle, da Robin Hoods sans for 

livets uretfærdighed vækkes. Vi oplever 

Robins udvikling fra ubekymret drengerøv 

til bevidst, ung mand, der tager ansvar for 

at ændre samfundets uretfærdigheder. 

Hvis vi ikke hjælper hinanden, er vi ilde 

stedt!

BILLETTER: FRA 165 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

MAN 1. FEB KL. 16.00

AMY  
WINEHOUSE:  
LIVE AT  
PORCHESTER 
HALL
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

I 2007 blev Amy Winehouse kronet som 

“Best Bristish Female” ved Brit Awards  

og efterfølgende fulgte denne koncert, 

som gjorde det klart, hvorfor hun fik 

prisen. Koncerten fandt sted i den 

pre stigefyldte Porchester Hall i London, 

hvor Amy fremførte de elskede klassikere 

fra hendes debutalbum Frank og flere  

af de numre, som gjorde det næste album 

Back to Black kæmpestort.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. dec 2020

ONS 3. FEB KL. 17.00

FILOSOFI OG 
KÆRLIGHED #1
KÆRLIGHEDEN 
SOM MYSTERIUM
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I samarbejde med filosof Martin Munk 

dykker Hørsholm Bibliotek dette forår ned 

i kærlighedens krinkelkroge. Det bliver tre 

spændende foredrag, der vil give dig nye 

perspektiver og dybere indsigt i kærlighe-

dens 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 indlysen-

de væsentlig, at vi ikke ville kunne fore- 

stille os et liv uden?

Du bliver introduceret til kærligheden 

gennem forskellige væsentlige ideer fra 

psykologien og eksistentialisterne og 

bliver inddraget i filosofisk dialog, tanke-

eksperimenter og øvelser, der kan hjælpe 

dig med at blive klogere på kærligheden 

som mysterium.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 9. dec 2020

TOR 4. FEB KL. 10.15
TOR 4. MAR KL. 10.15
TOR 8. APR KL. 10.15
TOR 6. MAJ KL. 10.15

LEG OG  
BEVÆGELSE
  BØRNETEATERSALEN – MUSIK

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. 

 

Alder: 1,5-4 år.

KRÆVER GRATISBILLET

Downloades på bibliotekets hjemmeside,  

både børn og voksne skal have billet.
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FRE 5. FEB KL. 20.00

IN THE AIR  
TONIGHT
   STORTROMMEN – KONCERT

Phil Collins fylder 70 år 30. januar 2021. 

Samtidig er det i foråret 2021 50 år siden, 

at Phil Collins albumdebuterede som 

medlem af gruppen Genesis, først som 

gruppens trommeslager og siden også 

som forsanger, da Peter Gabriel forlod 

bandet. Der er altså god grund til at fejre 

en af musikhistoriens største navne 

sammen med MusicalDanmark, der har 

produceret forestillingen In The Air 

Tonight.

Det er en medrivende og nærværende 

musikalsk fortælling, som vil spænde over 

fem årtier – fra de tidlige hits med Genesis 

til de sene hits fra musicalen Tarzan. I 1980 

forsøgte Phil Collins sig som solist og fik  

et verdenshit med sangen ‘In the Air  

Tonight’. Resten er historie.

In The Air Tonight er fyldt med uimodståe-

lige hits – bl.a. ‘Against All Odds’, ‘One 

More Night’, ‘Sussudio’, ‘Another Day  

in Paradise’, ‘You Can’t Hurry Love’ og  

naturligvis titelnummeret. På scenen vil  

der være syv professionelle skuespillere  

og musikere, bl.a. Jonas Rasmussen, Lene  

Nørrelykke, Niels Rahbech og Anne 

Kraglund.

BILLETTER: FRA 265 KR.

LØR 6. FEB 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 ifm. 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 aner-

kendte og anvendte flamencosangere.

BILLETTER: 170 KR.
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TIR 9. FEB KL. 20.00

 GINMAN/ 
BLACHMAN/ 
DAHL
   STORTROMMEN – KONCERT

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 internatio-

nale solister – blandt andre Palle Mikkel-

borg, Nils Petter Molvær og Fredrik 

Lundin.

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 samar-

bejdet med Lennart Ginman lige siden 

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 Jørgen-

sen på det Grammyvindende album 

Ginman/Jørgensen.

Ginman/Blachman/Dahl forener klang, 

hårdt swing, spiritualitet, sjov og traditio-

ner med personlig fornyelse. I 2020 udgav 

trioen albummet The Blue Velvet.

BILLETTER: 255 KR.

15

TIR 9. FEB KL. 19.00

YNGRE MED ÅRENE
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming fra Aarhus Universitet.
Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, er med til, i et vist  

omfang, at bestemme, om du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig.  

Du kan forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.

Ved professor Bente Klarlund Pedersen, Københavns Universitet, overlæge på  

Rigshospitalet og leder af CFAS.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 15. dec 2020

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

TIR 9. FEB KL. 16.00 
TIR 9. MAR KL. 16.00 
ONS 21. APR KL. 16.00 
TIR 4. MAJ KL. 16.00 
ONS 2. JUN KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – LITTERATUR

Vi går foråret og sommeren i møde med et 

dyk ned i en perlerække af gode noveller 

og udvalgte digte. Læsegruppeleder, 

Signe Thomsen, læser teksterne op, og 

herefter taler vi i fællesskab om dem.  

 

Alle er velkomne, ingen forkundskaber 

kræves – blot lysten til at bruge én time  

i selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. nov 2020



LØR 13. FEB KL. 11.00

 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? Så er der godt nyt.

På biblioteket inviterer vi igen tegneglade piger og drenge i alderen 5-12 år til at deltage  

i denne workshop, hvor børnene igennem et kreativt forløb med de rigtige tegnered ska-

ber 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 at inspirere andre. De unge mennesker har mange års erfaring inden for 

tegnefaget og behersker forskellige tegneteknikker, stilarter og design.

KRÆVER GRATISBILLET

Downloades på vores hjemmeside
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LØR 20. FEB KL. 10.30

LÆR AT STRIKKE 
FAIR ISLE
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Strikkeworkshop med Katja. Fair Isle strik 

er flerfarvestrik, typisk kendetegnet ved 

mønstret med de små stjerner eller sne - 

fnug og de rustikke farver. Vi arbejder  

med jacquard-teknik, tips og tricks og lidt 

historie. Medbring mindst to farver garn 

og strikkepinde.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 26. dec 2020

LØR 20. FEB KL. 10.00 OG 11.30

MODELLERVOKS 
WORKSHOP
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Kom og vær kreativ, når Elina fra The Wild 

Hearts igen gæster Hørsholm Bibliotek 

med sine lækre økologiske Wild Heart- 

modellervokser og tilbehør.

Der er lagt op til en formiddag med  

skøn underholdning, som sætter gang i 

fantasien og skærper børnenes evner til  

at skabe noget med deres hænder. Børn  

i alle aldre og deres voksne er velkomne.

KRÆVER GRATISBILLET  

Downloades på bibliotekets hjemmeside,

både børn og voksne skal have billet.

ONS 17. FEB KL. 17.00

 FILOSOFI OG  
KÆRLIGHED #2
KÆRLIGHEDEN I 
FAMILIER, 
VENSKAB OG 
ETIK
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I samarbejde med filosof Martin Munk 

dykker Hørsholm Bibliotek dette forår ned 

i kærlighedens krinkelkroge. Det bliver tre 

spæn dende foredrag, der vil give dig nye 

perspektiver og dybere indsigt i kærlighe-

dens 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, og vi kigger på hvilke etiske 

synspunkter, der i dag er dominerede i 

kærlighedslivet. Vi søger 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 løber stille af stablen, når vi 

med filosofisk dialog og tankeeksperimen-

ter afprøver de etiske udfordringer 

kærligheden giver os.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 23. dec 2020

LØR 13. FEB KL. 10.00
LØR 20. MAR KL. 10.00
LØR 10. APR KL. 10.00

KODNING 
MED LEGO 
MINDSTORMS 
  UNGEUDLÅNET – WORKSHOP

Kunne du tænke dig at lære at program-

mere en LEGO Mindstorms robot til at 

gøre, hvad du vil?

Nu er der godt nyt for de kodnings- og 

legointeresserede, for i løbet af foråret 

tilbyder biblioteket igen de populære 

kode-workshops en lørdag hver måned. 

Her kan børn og unge på 9-14 år lære 

noget basis blokkodning og samtidig være 

kreative med LEGO Mindstormsrobotter.

For at kunne give tilbuddet til så mange 

børn som muligt, har vi valgt at lave den 

samme workshop hver gang, det er altså 

ikke et forløb.

Der er 9 pladser til hver kodeworkshop,  

og det er først–til-mølle-princippet.

KRÆVER GRATISBILLET

Downloades på vores hjemmeside

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)
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ONS 24. FEB KL. 19.00  

HJÆLP! SPILLET 
TA’R MIT BARN 
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Et foredrag, der kigger på spillenes greb i 

børnene. Og hjælper til at skabe gode 

spillevaner i hjemmet.

Dette foredrag er baseret på Jan Kjærs 

bog om børns spilforbrug: HJÆLP! Spillet 

ta’r mit barn.  

 

Foredraget 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 dårlig. Der er  

mange gode grunde til at spille.  

4. Skærmtid  

– Anbefalinger – Et kig på nogle af de 

anbefalinger, der er i forskellige lande.  

5. Gode råd  

– Fire råd til at skabe gode spillevaner 

derhjemme.

Til sidst vil der være tid til spørgsmål.

BILLETTER: 75 KR.

ONS 24. FEB KL. 17.00 
ONS 19. MAJ KL. 17.00  

FOYER- 
KONCERTER 
FOYER – KONCERT

Kom forbi Kulturhus Trommens foyer  

mellem indkøb og biblioteksbesøg eller 

rund fyraftenen af med en dejlig halv 

times musik med lokale talenter fra  

Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

TIR 23. FEB 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 tirsdag vil introducere til et af de absolutte 

hovedværker i den danske litteraturhistorie.

Tom Kristensens hovedværk Hærværk fra 1930 er et banebrydende værk, der her snart 

100 år efter stadig virker frisk og nyt. Romanen skildrer overlegent den alkoholiserede 

digter og litteraturkritiker Ole Jastraus overdådige nedtur. Kristensens umådeligt 

velkomponerede nøgleroman tegner et billede af en verden i forandring.

Arrangementet af en del af bibliotekets populære klassikerrække, som introducerer  

til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatter skaber.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 29. dec 2020

TIR 23. FEB KL. 19.00

 SÆRE SANSER
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming fra Aarhus Universitet. 
Vores opfattede virkelighed er bestemt  

af den hukommelse og de sanser, vi er 

udstyret med. Hør om hvor lille en del af 

vores omverden, vi reelt opfatter og om 

de sære sanser, der tillader nogle dyr en 

virkelighedsopfattelse, der er meget langt 

fra vores egen.

Ved professor i sansefysiologi Peter 

Teglberg Madsen, Institut for Biologi, 

Aarhus Universitet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 29. dec 2020

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



20 21

Hørsholm Musikforening præsenterer en af 

verdens førende klaverkvartetter – det 

tys ke ensemble Fauré Quartett. Den 

alsidige kvartet vil give en ønskekoncert, 

hvor publikum kan vælge programmet  

på forhånd.

Fauré Kvartetten er opkaldt efter den 

franske komponist Gabriel Fauré og blev 

stiftet i 1995 i forbindelse med 150-året for 

Faurés fødsel. Det musikalske møde gav 

medlemmerne mod på at dykke ned i 

repertoiret for klaverkvartetter og bestille 

nye værker af moderne komponister.

Fauré Kvartetten har blandt andet indspil-

let værker af Schumann, Dvorák, Mozart, 

Brahms og Mendelssohn – samt naturligvis 

Fauré. Ensemblet er kendt for sin visio nære 

og eksperimenterende tilgang til musikken, 

hvilket blandt andet er resulteret i fortolk-

ning af popmusik i samarbejde med 

Leipzig Radio Symfoniorkester.

BILLETTER: 175 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm 

Musikforening.

TOR 25. FEB KL. 19.30

FAURÉ  
KVARTETTEN
   STORTROMMEN – KONCERT

FRE 26. FEB KL. 15.30

BLÅT BARN
  BØRNETEATERSALEN – 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.

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.

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. 

 

Alder: 1-5 år

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.



Dansk Danseteaters forestilling About  

Miss Julie af den amerikanske koreograf 

Stephen Shropshire er en brutal og rå 

nyfortolkning af August Strindbergs skan - 

daløse trekantsdrama Frøken Julie fra 

1888.

På en minimalistisk scene bestående af  

en enkel træbjælke, tre dansere og et 

musikalsk baggrundstæppe udfolder der 

sig et voldsomt psykologisk trekantsdra-

ma. En magtkamp mellem Miss Julie og 

tjeneren Jean finder sted, alt imens Jeans 

forlovede, kokken Christine, observerer 

hele seancen.

Værket sætter spørgsmålstegn ved klasse, 

køn og magt i patriarkalske samfund. 

Uni verselle social- og kønspolitiske temaer, 

der den dag i dag skaber stor debat. 

Shropshires værker er desuden kendt for 

at være både æstetisk engagerende og 

intellektuelt udfordrende.

I denne danseforestilling har Shropshire,  

i tæt samarbejde med danserne, skabt en 

rå og kompromisløs version af August 

Strindbergs naturalistiske skuespil. Et 

socialpolitisk værk, der kaster Dansk 

Danseteaters dansere ud i en rå koreografi 

med udgangspunkt i Strindbergs temaer.

About Miss Julie er en co-produktion 

mellem Stephen Shropshire, Dansk 

Danseteater og Holland Dance Festival, 

hvor forestillingen havde verdenspremiere  

i 2018. I juni 2019 havde værket Danmarks-

premiere på Takkelloftet i Operaen, hvor 

den spillede for udsolgte sale og blev 

modtaget af anmeldere og publikum  

med stor ros.

BILLETTER: FRA 125 KR.

LØR 27. FEB KL. 17.00 / INTRODUKTION KL. 16.00

ABOUT MISS JULIE
   STORTROMMEN – DANSETEATER

FRE 26. FEB KL. 20.00

DIZZY MIZZ LIZZY
   STORTROMMEN – KONCERT

Det legendariske rockband Dizzy Mizz 

Lizzy tager på en ganske særlig forårstour, 

hvor bandet opfører hele sit seneste album 

Alter Echo fra 2020 i sin helhed for et 

siddende publikum. Naturligvis kan du 

også se frem til at opleve de klassiske 

rockhits, Dizzy Mizz Lizzy har begavet 

dansk musikhistorie med.

Dizzy Mizz Lizzy blev dannet i 1988. Efter 

to finaleplaceringer i 1991 og 1992 vandt 

bandet i 1993 DM i Rock ved blandt andet 

at slå Kashmir. Debutalbummet Dizzy Mizz 

Lizzy fra 1994 solgte mere end 250.000 

eksemplarer i Danmark i kraft af store hits 

som ‘Silverflame’, ‘Love Is a Loser’s Game’ 

og ‘Waterline’.

Dizzy Mizz Lizzy består nu som dengang 

af bassist Martin Nielsen, trommeslager 

Søren Friis og guitarist og sanger Tim 

Christensen.

BILLETTER: 495 KR.

2322



ONS 3. MAR KL. 17.00

 FILOSOFI OG KÆRLIGHED #3
KÆRLIGHED TIL LIVET
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I samarbejde med filosof Martin Munk dykker Hørsholm Bibliotek dette forår ned i 

kærlighedens krinkelkroge. Det bliver tre spændende foredrag, der vil give dig nye 

perspektiver og dybere indsigt i kærlighedens dragende og komplekse univers.

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 ens livsmening og værdi. Og hvorfor gør vi os overho-

vedet 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: 40 KR.

Billetsalg fra 6. jan 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

MAN 1. MAR KL. 16.00

PINK FLOYD:  
THE DARK SIDE  
 OF THE MOON
  LILLETROMMEN – MUSIKDOKUMENTAR

Dokumentaren indeholder interviews med 

alle bandets medlemmer: Roger Waters, 

Rick Wright, Dave Gilmour og Nick Mason 

samt lydteknikeren Alan Parsons, designe-

ren Storm Thorgerson og andre, som var 

involveret i optagelsen og ud  gi ve lsen af 

pladen. Filmen indeholder også arkivmate-

riale af Pink Floyd ved koncerter, prøver 

og i studiet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 4. jan 2021

24 25

FRE 5. MAR 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 selvbiografi-

en 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 dansker-

nes 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.

BILLETTER: 425 KR.



26 27

LØR 6. MAR KL. 20.00

FOREDRAG  
MED SANNE  
SALOMONSEN
   STORTROMMEN – FOREDRAG

Sanne Salomonsen inviterer publikum helt 

tæt på i dette foredrag om sin lange og 

spændende karriere, der begyndte, før 

The Beatles havde udgivet en LP. Sanne 

var bare seks år, da hun i 1962 debuterede 

som Elverpige i en tv-opførelse af ballet-

ten Elverhøj.

Siden har hun arbejdet bredt inden for 

dansk kultur, hvor hun har sat nogle 

ge    valdige aftryk, samtidig med at hun har 

glædet millioner af danskere med adskilli-

ge plader i mange forskellige genrer og et 

utal af koncerter over alt i landet. Sanne 

Salomonsen har oplevet det meste og 

arbejdet med de fleste, så der er nok at 

fortælle om. Og det er præcis dét, Sanne 

vil nu – med en meget fleksibel drejebog 

fra foredrag til foredrag.

“Foredraget vil meget afhænge af publi-

kum den enkelte aften. Selvfølgelig vil der 

være et skelet, som er mit liv og min 

karriere, men derfra kan det bevæge sig i 

alle mulige retninger. Nogle dage vil fokus 

måske være min opvækst og starten på 

min karriere, andre dage mit sygdomsfor-

løb. Nogle vil blive meget musikalske, 

andre måske mere spirituelle. Én ting er 

dog sikkert: Der vil ikke være to aftener, 

der er ens,” lover Sanne Salomonsen.

BILLETTER: 320 KR.

SØN 7. MAR KL. 15.00

 ONKEL REJE  
 OG BRILLES 
MEGA HEAVY 
TRYLLESHOW
   STORTROMMEN – SHOW

Det bliver mega heavy, når Onkel Reje og 

Brille finder læder, nitter og tryllestavene 

frem og tryller sig igennem et show med 

langhårede gæster og tvivlsomme 

per sonager.

Det ene magiske nummer kommer til at 

overtage det andet. Imellem sangene, 

kendt fra Onkel Rejes programmer på 

Ramasjang, dukker der figurer op, som 

børnene også vil genkende, og optræder 

med numre, som både er magiske og til  

at grine af.

Der bliver heavy, røg og masser af  

grin. En magisk fest, dine børn ikke  

vil gå glip af.

Indeni Onkel Reje gemmer sig Mads 

Geertsen, mens Brian Lykke er Brille og en 

stribe andre sære skikkelser. I alt mønstrer 

Onkel Rejes trup en håndfuld skuespillere 

og en flok små heavydansere. Det bliver 

ikke kedeligt.

BILLETTER: FRA 160 KR.



28 29

FRE 12. MAR KL. 15.30

DENGANG DU 
VAR LILLE
  BØRNETEATERSALEN – 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.

Alder: 1,5-4 år

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

TOR 11. MAR KL. 17.00

BENT  
FABRICIUS- 
BJERRES  
TRE LIV 
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Kom og få et indblik i Bent Fabricius- 

Bjerres liv, når forfatter og journalist  

Danni Travn gæster Hørsholm Bibliotek.  

 

De færreste kender bredden og dybden af 

Fabricius-Bjerres overvældende indflydel-

se 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 kultur - 

historie fortælles gennem  

denne ene mand.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 14. jan 2021

TIR 9. MAR KL. 19.00

BIG BANG OG  
DET USYNLIGE 
UNIVERS
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming fra Aarhus Universitet. 
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af 

universet, men vi ved faktisk ikke, hvad det 

er. Uden det mørke stof ville vi og livet 

imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste 

forskning i kosmologi sløret for, hvad det 

usynlige univers egentlig består af?

Foredragsholder: Professor i astronomi 

Steen Hannestad, Institut for Fysik og 

Astronomi, Aarhus Universitet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 12. jan 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



30 31

FRE 12. MAR KL. 19.30

NORDSJÆLLANDS
UNGDOMSSYMFONIORKESTER
   STORTROMMEN – KONCERT

Kom til koncert med NUO – Nordsjællands UngdomssymfoniOrkester – som er et fuldt 

besat symfoniorkester, hvor omkring 70 elever og 15-20 lærere spiller sammen under 

ledelse af dirigenten Morten Ryelund.

NUO er for strygere, blæsere og slagtøj, som minimum har spillet et par år og kan læse 

noder. Det er en vigtig del af formålet med NUO, at deltagerne oplever den største 

klassiske musik. Repertoiret spænder fra let tilgængelige mindre stykker til store 

symfoniske satser.

NUO er et samarbejde mellem Villy Saft Nielsens Fond og de kommunale musikskoler  

i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Hillerød, Furesø og Helsingør. NUO mødes jævnligt til 

prøver fra september til marts og afholder i marts 2021 i alt seks koncerter i de kom-

muner, der er med i samarbejdet.

KRÆVER GRATISBILLET

LØR 13. MAR KL. 10.00

FØRSTEHJÆLPS-
KURSUS TIL  
SMÅBØRNS- 
FORÆLDRE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Når babyen flytter ind!

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, forbræn- 

dinger/skoldninger og piller – svampe  

– blomster – bær og andre giftige ting  

i hjemmet og haven.

Man er velkommen til at tage sin  

baby med.

BILLETTER: 40 KR.

Manderollen har gennem et par generatio-

ner været gennem en voldsom forandring, 

og det kan være svært at finde de rigtige 

forbilleder at spejle sig i. Se selv i Limfjord-

teatrets forestilling Noget om antihelte 

– en forestilling om mænd for både mænd 

og kvinder.

Hvad er den perfekte mand anno 2020? 

Hvad er maskulinitet? Og autoritet? 

Hvordan er man en god, lyttende og  

sjov kammerat – og samtidig forføreren, 

erobreren og elskeren? Hvad er en god far 

– og kan man være både ven, autoritet og 

supermand?

Tre mænd midt i livet med arbejde, par- 

forhold, børn, skilsmisse, delebørn og 

dating vil være verdens nye helte. De vil 

turde gå ad mørke stier og se dæmonerne 

i øjnene. Vil kunne klare teenagedatteren, 

ekskonen, den nye kone, den kvindelige 

chef og fodbolddrengene på samme tid. 

Være mænd nok til det hele og mere til.

Vi kommer helt ind under huden på tre 

mænd og oplever deres overvejelser om 

roller, identitet og forbilleder. De personli-

ge fortællinger vokser frem af virkelighe-

dens mandeverden anno 2020, og pub- 

likum tages med på en både smertelig 

ærlig, morsom og eftertænksom rejse.

BILLETTER: FRA 70 KR.

LØR 13. MAR KL. 19.30

NOGET OM ANTIHELTE
   STORTROMMEN – TEATER

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



SØN 14. MAR KL. 15.00

 SIGURD FORTÆLLER OM  
DE GRÆSKE GUDER
   STORTROMMEN – TEATERKONCERT

Med musikere, dansere og skuespillere tager Sigurd Barrett børn, voksne og bedsteforæl-

dre på en eventyrlig rejse gennem de græske guders univers i teaterkoncerten Sigurd 

fortæller om de græske guder, som er baseret på Sigurd Barretts bestseller af samme 

navn fra 2014.

Vi møder både Zeus, Odysseus, heksen Kirke, Mor Jord, Far Himmel, Poseidon – og ikke 

mindst Gud for Bøvl. Farshad Kholgi og Anne Suppli har hovedrollerne, mens Sigurd 

Barrett er fortælleren, der tager publikum med til det gamle Grækenland.

Kom med på en sjov og spændende rejse gennem et eventyrligt univers, som lærer os  

en masse om det gamle Grækenland – og om, hvem vi er i dag. Med Sigurds iørefaldende 

musik, fremført af Sigurds liveorkester, store danseoptrin og rørende fortællinger er dette 

en forestilling for mange aldre.

BILLETTER: FRA 160 KR.

TIR 16. MAR KL. 17.00

KEND DINE  
KLASSIKERE: 
JAMES JOYCE’ 
ULYSSES
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Kom tættere på forfatteren James Joyce 

og det ikoniske værk Ulysses, når formand 

for det danske James Joyce-selskab, John 

Christiansen, 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 (1882-

1941) er en af de største modernister i 

begyndelsen af 1900-tallet. Den mest 

kendte af hans romaner er givet Ulysses! 

Det er bl.a. ofte sagt, at den er vanskelig at 

læse. Foredraget vil derfor bl.a. forsøge at 

folde romanen ud samt påpege de forskel- 

lige handlingsmønstre. Desuden vil de 

homeriske spor fra Odysseen blive omtalt.

Arrangementet af en del af bibliotekets 

populære klassikerrække, som introduce-

rer til et nøje udvalg af kultur- og littera-

turhistorisk betydningsfulde forfatter - 

skaber.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 26. jan 2021

TOR 18. MAR KL. 19.00

RUNE KLAN – HÅBEFULD
   STORTROMMEN – SHOW

Rune Klan byder alle nysgerrige på en tur i sit magiske univers, og han har noget på 

hjerte. Siden han ramte de danske scener med showet Barnløs, blev han hyldet som 

“modig, original, fantastisk, genial, rørende og overraskende”.

Rune Klan har gennem årene udviklet sin helt egen unikke showform, der med effektfuld 

snilde og charme blander humor, eftertænksomhed og tryl i verdensklasse. Som altid er 

det sparsomt med oplysninger om selve showet, men han lover, at ambitionerne ikke er 

sænket siden sidst.

Livet er sådan set godt ved Rune Klan, men derfor kan man sagtens have noget på hjerte 

og ekstra overskud at dele ud af fra scenen. Med afsæt i personlige oplevelser og verden 

omkring os, vil den eftertænksomme gøgler, med vanlig selvironisk distance, give sit bud 

på at være HÅBEFULD anno 2021.

Showet er ikke egnet for personer under 15 år. 

BILLETTER: 340 KR.

ONS 17. MAR KL. 15.00

 LÆR AT BRUGE 
LÆSEKOMPASSET
  DINESEN – KURSUS

Kursus for voksne om bibliotekernes 

nyeste inspirationsværktøj. Elsker du 

bøger og læser du mange af dem? Er der 

en speciel genre, du altid går efter, og er 

det svært at finde noget, der minder om? 

Læsekompasset kan være din redning! 

Læsekompasset er en hjemmeside, der 

tager udgangspunkt i al skønlitteratur på 

dansk for voksne, og det er udviklet til 

bibliotekerne og deres brugere. Siden 

bruger metadata, som beskriver læseople-

velsen: stemning, tempo, længde m.m. 

Hørsholm Biblioteks personale giver dig 

en introduktion til siden, og der vil være 

tid til at udforske på egen hånd også. 

Medbring egen bærbar.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 20. jan 2021
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FRE 19. MAR 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 set-up 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.

BILLETTER: FRA 315 KR.

34 35

LØR 20. MAR KL. 11.00

LIVESTREAMING FRA KRIMIMESSEN
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Denne dag byder vi på livestreaming fra Krimimessen i Horsens.

Det er endnu uvist, om det bliver et foredrag, et interview eller en fængslende samtale, 

som vi har mulighed for at vise. Men det kan kun blive godt – og måske en smule 

hårrejsende?

Hold øje med bibliotekets hjemmeside, hvor vi informerer nærmere, så snart  

programmet for Krimimessen er fastlagt.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 23. jan 2021

FRE 19. MAR KL. 10.15
FRE 26. MAR KL. 10.15
FRE 9. APR KL. 10.15
FRE 16. APR KL. 10.15
FRE 23. APR KL. 10.15

KUNSTHISTORIEN 
FRA FEM  
FORSKELLIGE 
VINKLER
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

I samarbejde med Folkeuniversitet 

København præsenterer Hørsholm 

Bibliotek et inspirerende kunsthistorie- 

forløb på fem sammenhængende kursus-

gange. 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 

komme omkring, er naturen, byen, 

kærligheden, galskaben og døden.

Vi bevæger os fra dybe skove og gule 

marker til storbyboulevardernes cat walk, 

og vi kommer omkring Eros’ leg med 

menneskenes følsomme hjerter ind i gale- 

anstalten og ned i graven. Vi kommer til  

at kigge på alt fra antikke vasemalerier til 

konceptuel installationskunst og fantasti-

ske malerier af Hieronymus Bosch, J.M.W. 

Turner og Edouard Manet.  

 

Kunsthistoriker og kunstformidler cand.

mag. Amalie Grubb Martinussen vil være 

foredrags holder samtlige kursusgange.  

 

TILMELDING VIA FOLKEUNIVERSITETET  

KØBENHAVN, WWW.FUKBH.DK

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



ONS 24. MAR KL. 19.30

 SOMMER I TYROL
   STORTROMMEN – TEATER

Folketeatret puster igen støvet af en kendt og elsket operette: Denne gang rejser vi til  

de østrigske alper til en munter Sommer i Tyrol.

Her klinger de kendte og elskede toner fra sange som ‘Ja, ja, ja – nu kommer jeg’ og ‘Man 

kan jo ikke gøre for, at man har charme’, mens der på gæstgivergården Den hvide hest 

hersker en stemning af rent halløj på tyroler-hotellet.

Overtjener Leopold har forelsket sig i værtinden Josepha, som er forelsket i undertøjsfa-

brikanten Sülzheimer, som mest er forelsket i sig selv, indtil han møder den charmerende, 

læspende Clara.

Amorinerne flyver forvildede rundt over alpetoppene og vikler sig ind i en tvist mellem 

de konkurrerende fabrikanter Sülzheimer og Møller om, hvorvidt den nyopfundne under- 

tøjs-heldragt skal knappes fortil eller bagtil. Først da selveste Kejser Franz Joseph træder 

til, finder både knapper og kærlighed deres rette plads.

Instruktør Rolf Heim har bearbejdet den muntre operette med en kærlig hilsen til 

komedie-serien Halløj på Badehotellet og et skævt blik på den danske filmversion  

af denne elskede, musikalske komedie.

BILLETTER: FRA 265 KR.

36 37

MAN 22. MAR 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. 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 underlæg-

ningsmusik til filmen på Kulturhus Trom-

mens Steinway-flygel.

BILLETTER: 65 KR. 

LØR 20. MAR KL. 20.30

HARDINGER 
BAND:
EN HYLDEST TIL 
BUNDEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Hardinger Band med de tre shubber 

Michael Hardinger, Kim Daugaard og 

Jørgen Thorup tager på forårsturné, som 

dedikeres til Shu-Bi-Duas afdøde forsanger 

Michael Bundesen og den arv, han efterlod 

til sine mangeårige musikalske venner og 

generationer af danskere.

Hardinger Band vil plukke de bedste af 

Shu-bi-duas flere hundrede melodier og 

levere dem i bedste Shu-Bi-Dua-stil, så 

publikum kan genopleve soundtracket til 

mange glade ungdoms- og barndomsmin-

der. “En større hyldest til Michael Bunde-

sen kan jeg ikke forestille mig,” siger 

Michael Hardinger.

Det betyder et show proppet med gags  

og alle Shu-bi-duas kendte hits fra 70’erne, 

80’erne 0g 90’erne. Fra alpetoppen til 

hvalen – fra folkevognen til sexchikane.

BILLETTER: 220 KR.
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TOR 25. MAR KL. 10.00

 BABYMASSAGE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

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 øjenkon-

takt. Selve berøringen i babymassagen, 

giver dit barn tryghed og en kropslig 

fornemmelse af sig selv. Det danner 

grundlaget for dit barns evne til at mærke 

sig selv, give og tage imod omsorg nu og 

senere i livet. Med babymassage styrker 

du dit barns sanser, kropsforståelse og 

egen rummelighed, som er fundamentet 

for dit barns motoriske udvikling.

Til babymassage arrangementet  
skal du medbringe følgende:
•  Dyne eller andet rart underlag,  

 som dit barn kan ligge på.

• Tisseunderlag/håndklæde,  

 dit barn kan ligge på.

•  Ekstra stofble.

•  Evt. sut og et lille stykke legetøj,  

 til dit barns tryghed.

• Sonja fra “Circle of Mindfulness”   

 medbringer kokosolie til babymassagen.

BILLETTER: 40 KR. 

Det er kun voksne, der skal have billet. 

LØR 27. MAR KL. 10.30

LÆR AT HÆKLE    
 CORNER-TO- 
 CORNER
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Hækleworkshop med Katja. Denne teknik 

giver små kvadratiske felter, som åbner 

mulighed for at gengive et billede direkte  

i projektet. Teknikken anvendes især til 

tæpper, puder, tasker eller andet, som 

omfatter en større overflade. Medbring  

to eller flere farver garn og en passende 

hæklenål.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 30. jan 2021
ONS 7. APR KL. 20.00

TV·2
   STORTROMMEN – KONCERT

Med afsæt i 80’ernes minimalistiske nyrock 

har TV·2 igennem de sidste 40 år udviklet 

sig til et af de mest folkekære danske 

bands, og med tidløse klassikere som ‘Bag 

Duggede Ruder’, ‘Der Går Min Klasselærer’, 

‘De Første Kærester På Månen’ og ‘Kys 

Bruden’ har de leveret soundtracket til en 

stor del af danskernes liv.

TV·2 har gennem årene skrevet flere end 

200 sange, givet mere end 1.200 koncerter 

og udgivet 19 studiealbums, senest Tæt 

trafik i Herning i 2018. Bandets samtidskri-

tiske udgivelser er desuden blevet kvitteret 

med flerdobbelte platinplader samt 

DMA-statuetter for bl.a. “Årets Danske 

Popudgivelse”, “Årets Danske Sangskriver” 

og “Årets Danske Hit”.

TV·2’s stil har altid været præget af en 

dobbeltbundet (selv)ironi med en velud-

viklet diabolsk evne til at sætte sig udover 

tidens trends. Samtidskritik snarere end 

samfundskritik har udviklet sig til et 

karak teristisk speciale for bandet, der i dag 

kalder sig “Danmarks lykkeligste orkester”.

BILLETTER: 490 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



41

FRE 9. APR KL. 21.30

 OUTLANDISH 
– AKUSTISK
   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 forårstouren 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 succesri-

ge band, der har opbygget en stor fanbase 

i kraft af sin originale blanding af cool, 

stilsikker hip-hop og diverse elementer  

fra verdensmusikken.

BILLETTER: 270 KR.

40

TOR 8. APR KL. 19.30

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.



MAN 12. APR KL. 19.30

WALK-MAN
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

42 43

Med halsbrækkende hverdags-stunts, 

poesi og humor kaster DON GNU nyt lys 

på hverdagens kedsommelige rutiner og 

vores måde at være sammen på som 

mennesker.

På en helt almindelig dag bevæger fire 

mænd sig gennem byen til fods. Med det 

længste ben forrest følger de hastigt 

strømmen uden at stille spørgsmål ved 

lyskurve, vejskilte og fællesskabets 

uskrevne regler for god opførsel. Indtil én 

af dem pludselig bestemmer sig for at 

gøre oprør…

Der venter masser af rå fysik, stunts og 

DON GNU-attitude, når jorden under de 

fire performere bogstavelig talt forsvinder, 

og de regler, rutiner og fælles normer, vi 

alle tager for givet, pludselig mister deres 

betydning. Et fodgængerfelt er ikke 

længere bare et fodgængerfelt, og god 

opførsel er ikke længere bare én ting.

 

WALK-MAN er den første forestilling i en 

trilogi om det almindelige livs ualmindelige 

oplevelser. Du vil aldrig krydse gaden på 

samme måde igen!

BILLETTER: FRA 125 KR.

ONS 14. APR KL. 19.00

LEV FOR DET HALVE  
– OG FÅ DET HELE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Foredrag ved Nanna Hyldgaard Hansen.

Hvis du går og drømmer om et mere bæredygtigt og mindre stressfyldt liv, er her 

inspiration, når forfatteren fortæller, hvordan hun og familien træder 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.

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.

Foredraget er fyldt med lette og praktiske spareråd til hverdagen.

BILLETTER: 75 KR.

TIR 13. APR 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 tirsdag vil introduce-

re til en af de absolut bedste små romaner 

i den vestlige litteraturhistorie.

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. Vi skal i foredraget se nærmere 

på de fortrængte psykiske drifter og 

kunstneriske kræfter, der frisættes i for - 

fatteren, da han forelsker sig i en gude-

skøn yngling på Lidoen i Venedig. Det 

handler om forholdet mellem kunst og 

dæmoni.

Arrangementet af en del af bibliotekets 

populære klassikerrække, som introduce-

rer til et nøje udvalg af kultur- og littera-

turhistorisk betydningsfulde forfatter- 

skaber.

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 16. feb 2021
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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.

ONS 14. APR KL. 19.30

DEN DANSKE 
KLAVERDUO
   STORTROMMEN – KONCERT

TOR 15. APR KL. 20.00

RANE  
WILLERSLEV
   STORTROMMEN – FOREDRAG

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 samfunds-

udvikling, 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 efter- 

spurgte 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 spænden-

de og indsigtsfulde foredrag, som han 

trækker fulde huse til i sin sparsomme 

fritid.

BILLETTER: 275 KR.
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Det er både stemningsfyldt og nærværen-

de, når Dorthe Gerlach som soloartist 

spiller op til dans fra sit helt eget ståsted. 

Her finder du det stille og sårbare, men 

også det store og buldrende. Alt sammen 

udfoldet gennem et veldrejet, dansk sprog 

sunget af en enestående stemme.

I et univers af halvelektronisk melanko-pop 

leverer den karismatiske sangerinde altid 

en energisk og tryllebindende performan-

ce, som sætter sig fast i mindekartoteket. 

Med en jordbunden og humoristisk jargon 

er Dorthe Gerlach en ærlig historiefortæl-

ler, som ikke er bange for at give noget  

af sig selv i mødet med musikken og sit 

publikum.

I mere end 20 år har Dorthe Gerlach 

udgjort den ene halvdel af den populære 

duo Hush, der er kendt for eftertænksom 

og nærværende country-pop.

BILLETTER: 295 KR.

FRE 16. APR KL. 20.00

DORTHE  
 GERLACH
   STORTROMMEN – KONCERT

47

LØR 17. APR KL. 20.00

 CHRIS MINH  
DOKY & NEW 
NORDIC JAZZ
   STORTROMMEN – KONCERT

Bassisten og komponisten Chris Minh 

Doky har længe arbejdet med kirken, de 

danske salmer og den danske sangtraditi-

on. Bl.a. har han komponeret en højmesse 

til Københavns Domkirke, indspillet cd’en 

Danske Salmer med kendte danske 

sangere, været solist med Københavns 

Drengekor ved flere messer mv.

Derudover danner de danske salmer og 

den danske lyd naturligvis også et solidt 

grundlag i hans meget populære jazztrio 

New Nordic Jazz. Nu slutter han ringen og 

tager New Nordic Jazz hjem til kirken –  

og heldige spillesteder som Kulturhus 

Trommen.

Kom og hør den anerkendte bassist med 

hans succestrio New Nordic Jazz med et 

program, der hylder den danske sang og 

de danske salmer.

BILLETTER: 250 KR.



ONS 21. APR KL. 19.30

ET TYSK LIV
   STORTROMMEN – TEATER

Oplev en stærk solopræstation med 

Kirsten Olesen som Brunhilde Pomsel  

– nazi forbryderen Joseph Goebbels’ 

personlige sekretær i en enestående  

og rystende teaterdokumentar af  

Det Kgl. Teater.

Brunhilde Pomsel sad i førerbunkeren, da 

de sovjetiske tropper stod i Berlins gader. 

Hun flygtede ikke. Efter 70 års stilhed 

lader Brunhilde Pomsel sig i 2013 intervie-

we til dokumentarfilmen Et tysk liv. I en 

alder af 102 år giver hun sit enestående 

vidnesbyrd om et liv før og under krigen 

tæt på en af verdenshistoriens største 

forbrydere, nazi-regimets propaganda-

minister, Joseph Goebbels.

Vi hører, hvordan hun først blev stenograf 

og sekretær for en jødisk forretningsmand 

for siden at arbejde i propagandaministeri-

et og endelig, i krigens sidste dage, i 

bunkeren under Berlin.

Stillet over for et publikum sættes hendes 

hukommelse på prøve. Mens hun fortæller 

sin historie, slår den kollektive fortræng-

ning revner. Kan ét menneske påtage sig 

skyld for et samfunds forbrydelser? Og er 

frygten for, at historien gentager sig, 

overdreven?

Mødet mellem fortiden og nutiden giver  

os mulighed for at overveje vores eget 

moralske kompas og stille os selv spørgs-

målet: Har vi et personligt ansvar for 

verdenshistorien?

Anbefales fra 15 år.

BILLETTER: FRA 265 KR.

SØN 18. APR 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.  

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.

TIR 20. APR KL. 19.00

MUSIKSKOLE- 
KONCERT
   STORTROMMEN – KONCERT

Festlig forårskoncert 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.

BILLETTER: FRA 70 KR.

Billetsalg fra 22. feb 2021
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ONS 21. APR KL. 18.30

NÅR EN  
FORFATTER  
MØDER EN  
MORDER
  DINESEN – FOREDRAG

Der er forfattere, som lever af at opfinde 

grufulde krimihistorier. Og så er der for- 

fatter og journalist Helle Maj og hendes 

mand, som pludselig befandt sig midt i 

opklaringen af én af de vildeste true 

crime-historier med en landsmand som 

hovedperson. Måske har du set dokumen-

taren om Tækkemanden eller lyttet til den 

meget populære DR-podcast I en dan-

skers blodspor.  

 

Kom længere ind i historien denne aften, 

hvor Helle Maj og fotograf Jørn Stjerneklar 

kommer fra Sydafrika og fortæller om 

deres møde med Danmarks mest seriekri-

minelle forbryder.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 24. feb 2021

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)
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TOR 22. APR KL. 16.00

KNUD ROMERS ABC
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig bogstavssafari, som med udgangs-

punkt i Knud Romers bidende og poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet rundt og 

sammensætter det på ny i en kakofoni af farverige billeder, musik og dans.

Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John Kørners billedkunstneriske dyreuni-

vers og Bent Sørensens nykomponerede musik og skaber tilsammen en smuk koreogra-

feret scenisk sangleg for alle fra 5 år.

BILLETTER: FRA 50 KR.

FRE 23. APR KL. 20.00

ANNE LINNET – 
PÅ TURNÉ MED 
TOVE DITLEVSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Anne Linnet er klar med en ny godbid til 

sit store og trofaste publikum: en DK-tour, 

hvor hun synger sangene fra sine to 

berømte Tove Ditlevsen-plader, Kvindesind 

fra 1978 og Barndommens gade fra 1986.

Hun er lige så glad for Tove Ditlevsens 

tekster i dag som dengang, da de er 

“tidløse”, som hun siger: “De kan tages  

op når som helst, og derfor er jeg ikke 

overrasket over, at hun stadig læses  

flittigt, også af de unge generationer.”

Det er første gang, hun giver koncerter 

med disse to plader i fokus. Anne Linnet 

vil ikke udelukke, at hun ud over sangene 

fra Kvindesind og Barndommens gade vil 

forkæle publikum med udvalgte numre fra 

sin imponerende karriere.

Med sig har Anne Linnet et band på en 

håndfuld musikere, men koncerten bliver 

overvejende akustisk.

BILLETTER: 345 KR.

TOR 22. APR KL. 10.00

BABYMOTORIK
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Motorik er motorisk og sanselig udvikling 

gennem leg, bevægelse og glæde. Dit 

barns motoriske udvikling starter allerede, 

når det bliver født. Gennem leg kan du 

hjælpe dit barn med at skabe et godt og 

solidt motorisk fundament. God motorik 

styrker hjernen, bevægelse, balance- og 

koordineringsevnen. Gode motoriske børn 

er glade børn, der lærer nemmere og 

hurtigere.

Babyen skal være ca. 2-3 måneder 

gammel og kunne løfte/holde sit hoved 

selv.

BILLETTER: 40 KR. 

Det er kun voksne, der skal have billet.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



SØN 25. APR KL. 16.00

 CIRKUS CIRKÖR: 
BLOOM
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Svenske Cirkus Cirkör besøger Trommen 

med forestillingen Bloom og et interna- 

tionalt 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 cirkus-

kunster 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.
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MAN 26. APR KL. 19.00

BANDAFTEN
  LILLETROMMEN – KONCERT

Musikskolen inviterer til Bandaften i 

Lilletrommen. Oplev en festlig og musi-

kalsk varieret aften med rytmiske bands 

fra Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

TIR 27. APR KL. 17.00

DANMARK- 
EKSPEDITIONEN
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I juni 1906 begav 28 mand sig afsted fra 

København for at kortlægge Nordøstgrøn-

land. I spidsen for Danmark-Ekspeditionen 

var den unge journalist og litterat Ludvig 

Mylius-Erichsen (1872-1907). I august 1908 

vendte holdet tilbage til København, men 

tre medlemmer manglede, heriblandt 

Mylius-Erichsen. Den sagnomspundne 

Danmark-Ekspedition har sat betydnings-

fulde videnskabelige, såvel som mytiske 

spor, og dem vil Bent Nielsen, direktør  

ved Arktisk Institut, løfte sløret for i dette 

foredrag.  

 

Bent Nielsen har selv rejst i Danmark- 

Ekspeditionens fodspor, og foredraget 

ledsages af personlige rejsefotografier 

samt et udvalg af de mere end 2.500 

fotografier, der blev taget under den op- 

 rindelige ekspedition. Dette enestående 

billedmateriale har spillet en central rolle i 

den efterfølgende formidling af ekspedi-

tionen, og det har givet indsigt i levevilkår-

ene og hverdagslivet i den barske natur.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 2. mar 2021

ONS 5. MAJ KL. 17.00

REBEKKA-SØSTRENES  
 SPÆDBØRNSHJEM
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

På Sdr. Jagtvej i Hørsholm står en statelig gul bygning, der i dag rummer daginstitu-

tionen Jægerhuset. Gennem godt og vel de sidste 100 år har der lydt barnestemmer 

fra bygningen, for den har tidligere dannet ramme om Rebekka-Søstrenes Spædbørns-

hjem. Det var et hjem for spædbørn af forældre, typisk enlige mødre, der af forskellige 

årsager ikke var i stand til selv at tage vare på børnene.  

 

Afdelingsleder Ida Rosenstand Klahn fra Museum Nordsjælland fortæller historien om 

spædbørnshjemmet, der oprettedes før velfærdssamfundet opblomstring og siden 

udviklede sig i takt hermed.

Foto: Spædbørnshjemmet på Sdr. Jagtvej, udateret. Foto: Hørsholm Lokalarkiv.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 10. mar 2021INSPIRERET AF  

 CIRQUE DU 
SOLEIL
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FRE 7. MAJ KL. 20.00

ROCAZINO
   STORTROMMEN – KONCERT

Det legendariske 80’er band Rocazino 

turnerer igen med alle sine hits, og der er 

dømt ren syng med-fest, når det populære 

orkester centreret omkring de originale 

medlemmer Jesper Winge Leisner og Ulla 

Cold rammer Trommen.

Rocazino opstod i 1979 på initiativ af 

Jesper Winge Leisner. Året efter kom Ulla 

Cold med. Først var hun kun med som 

baggrundsvokalist, men da bandet i 1982 

fik en pladekontrakt hos Polygram, var det 

under betingelse af, at Ulla Cold var 

forsanger på alle numre.

Bandets første single med A-siden ‘Elsk 

mig i nat’ udkom i juli 1982, og siden fulgte 

klassikere som ‘All my love’, ‘Ridder lykke’, 

‘Dine øjne er så blå’, ‘Jeg savner dig’ og 

landsholdets slagsang ‘En for alle (alle for 

én)’ før EM 1988.

Rocazinos helt specielle sangerinde Ulla 

Cold står stadig i front. Hendes personlige 

vokal og Jesper Winge Leisners sange blev 

soundtrack til flere generationers forelskel-

ser, fester og glade dage.

BILLETTER: 275 KR.

TIR 11. MAJ KL. 19.00

LONE FRANK: STØRST AF ALT
  UDLÅNET – FOREDRAG

Vær forberedt på en fascinerende rundtur, når Lone Frank med udgangspunkt i sin 

seneste bog Størst af alt 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?

• Hvad du kan lære af bjerg-studsmusens 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.

Lone Frank er forfatter og videnskabsjournalist og har en baggrund som forsker og er 

ph.d. i neurobiologi. Hun er tilknyttet Weekendavisen og kendt som en markant debattør 

og meningsdanner i forhold til sundhed, medicin, teknologi og etik.

BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 16. mar 2021

ONS 12. MAJ KL. 18.30

I GANG MED  
VANDRING  
– TRIN FOR TRIN
  DINESEN – FOREDRAG

Denne aften kan du møde Hanne Nörskau 

Jensen som er helårsvandrer i Danmark og 

har vandret siden 2017. Du får en gennem-

gang af, hvad hun selv gerne ville have 

vidst, da hun startede med at vandre.

Foredraget henvender sig primært til 

nybegyndere og dig, som endnu ikke  

er kommet i gang med at vandre. Hanne 

deler masser af tips og tricks, røverhistori-

er og hemmelige ting. Hun tager vandre-

grej med, som man kan se og spørge  

ind til.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 17. mar 2021
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ONS 19. MAJ KL. 17.00

STRUENSEES 
MANGE  
PORTRÆTTER
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom til et fascinerende lokalhistorisk 

foredrag ved museumsinspektør Kristoffer 

Schmidt, Museum Nordsjælland.

Johann Friedrich Struensees hurtige 

opstigen til magtens tinde og lige så 

pludselige og voldsomme fald har 

fascineret både hans egen samtid  

og eftertid.  

 

Synet på Struensee og vurderingen af 

hans rolle i Danmarkshistorien har dog 

varieret kraftigt alt afhængig af tid såvel 

som genre. Med udgangspunkt i samtidige 

beskrivelser, faghistoriske og skønlitterære 

skrifter, portrætter, teaterforestillinger og 

film udfolder foredraget, hvordan landsfor-

ræderen, elskeren og reformatoren 

Struensee er blevet skildret igennem 

tiderne.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 24. mar 2021 ONS 19. MAJ KL. 20.00

MICHAEL FALCH & DÉT BAND
   STORTROMMEN – KONCERT

Michael Falch har det seneste årti gennemgået en enestående kunstnerisk og kommerciel 

opblomstring. Senest udgav han i oktober 2020 sit 14. soloalbum, Forår i brystet, et 

modent manddomsværk om livet, tiden og kærligheden fra en dansk sangskriver, der 

efter 40 år i manegen stadig er sulten, superproduktiv og ambitiøs.

Nu tager han passende på forårs-tour bakket op af DÉT BAND og medbringende sangene 

fra Forår i brystet og mere end fire årtier i dansk musik. DÉT BAND sørger for, at det 

syder og bobler omkring en sanger, der aldrig har været så vidtspændende i sin vokal  

og så stærkt syngende før.

BILLETTER: 295 KR.

TOR 20. MAJ KL. 20.00

TROELS  
 GUSTAVSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Troels Gustavsen har rystet Noah-kappen 

af sig og træder ind i en ny æra som sang- 

skriver og popartist på en landsdækkende 

forårstur i eget navn.

Troels Gustavsen udgjorde sammen med 

Lasse Dyrholm popduen Noah frem til 

2015, da Lasse Dyrholm forlod projektet. 

Siden har Troels Gustavsen videreført 

Noah som et soloprojekt, men nu tager 

han altså springet og bliver soloartist i 

eget navn. Han kommer dog ikke alene, 

men med fuldt band og fornyet kreativitet.

Noah og Troels Gustavsen brød igennem 

med ‘Alt er forbi’ i 2012. Troels Gustavsen 

er garant for dansksproget kvalitetspop 

med en nordisk tone af melankoli. Det 

seneste bevis i skrivende stund er singlen 

‘Knuste hjerter’ under hans nye kunstner-

navn. Slet og ret Troels Gustavsen.

BILLETTER: 290 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

GÆSTESOLIST  

SIGNE  
SVENDSEN
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TIR 25. MAJ KL. 18.30

BOB DYLAN 80 ÅR
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Denne aften vil Espen Strunk, journalist og forfatter, fortælle om legenden Bob Dylan, 

som fylder 80 den 24. maj i år. 

 

Det er næppe muligt at overvurdere den betydning, amerikanske Robert A. Zimmer-

mann, alias Bob Dylan, har haft for populærmusikken de seneste halvtreds år. Han har 

udgivet knap tredive studieplader inklusiv et kreativt klimaks i midten af halvfjerdserne. 

Sidstnævnte vil være blandt nedslagspunkterne, når der inviteres på et strejftog i Dylans 

enestående værk og karriere. Og så skal vi naturligvis tale om livekunstneren Dylan, som 

har besøgt Danmark utallige gange gennem den lange karriere – og som Espen Strunk 

har fulgt tæt de sidste to årtier.

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 30. mar 2021

ONS 26. MAJ KL. 17.00

NYE  
ARKÆOLOGISKE 
UDGRAVNINGER
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Hvad har museet fundet i udgravningerne  

i 2020? Og hvad skete der med Kirkegår-

den ved Wesselsminde? Få svar på disse 

spørgsmål og meget mere, når Afdelings-

leder for Arkæologi, Esben Aarsleff, 

beretter om de mange udgravninger,  

som museet har udført i Nordsjælland i 

2020. Blandt årets fund er både sjældne 

bo pladser, ofrede dyr og mennesker, 

metalfund af guld og sølv, fine perler, samt 

resterne af den første eremitage i Dyreha-

ven. Desuden tager foredraget en afstikker 

til Kirkegården ved Wesselsminde, som 

godt nok blev udgravet i 2019, men hvor 

analyserne af de afdøde først er blevet 

udført i 2020.

Foto: Lille guldring på ca. 1,5 cm. Den er 

ca. 1600 år gammel og stammer fra en 

grav. Foto: Phillip Nørgaard.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 31. mar 2021

LØR 29. MAJ KL. 10.00

EVENTYR OG MAGI I ARBORETET
  ARBORETET – LEG OG LÆRING

Hørsholm Bibliotek inviterer – i samarbejde med 15. juni Fonden og Arboretet – alle ind  

i eventyrenes, planternes og magiens verden.

Velkommen til en dag, hvor du – barn som voksen – kan fortabe dig i naturen!

Gå på opdagelse i Terapihaven med eksperter fra Københavns Universitet. Find vej gen- 

nem Arboretet og løs opgaveløbet sammen med dine forældre, hvor du bl.a. kan lære om 

spiselige og giftige planter eller finde en passende gren til din helt personlige tryllestav! 

Find din kreative side frem og lav eventyrfigurer af naturmaterialer. Find roen i vores 

læsekrog – eller slap af under trækronerne, mens du lytter til historier om trolde og magi. 

Du kan også deltage i en quiz, hvor din viden om trolde, hekse og magi bliver udfordret. 

Kort sagt: Der er aktiviteter for enhver smag og alder, når Arboretet i samarbejde med 

biblioteket åbner dørene og inviterer ‘udenfor’.

Arrangementet kræver ingen tilmelding – man dukker bare op!

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)
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ONS 2. JUN KL. 19.00

DANIEL RYE:  
I ISLAMISK STATS 
VARETÆGT I 398 
DAGE
   STORTROMMEN – FOREDRAG

Fotografen Daniel Rye fortæller åbenhjer-

tigt og med grusomme detaljer om det 

mareridt, han gennemlevede som gidsel 

hos Islamisk Stat i Syrien. I 13 måneder 

blev Daniel Rye holdt som gidsel sammen 

med 23 andre vestlige gidsler, og han var 

det sidste gidsel, som slap levende fra 

Islamisk Stats berygtede fængsel i den 

syriske by Raqqa.

Efter en forhandling om løsesum blev 

Daniel Rye løsladt 19. juni 2014, hvorefter 

Islamisk Stat dræbte de tilbageværende 

gidsler, Daniels medfanger, én efter én, 

heriblandt det første offer for en videofil-

met henrettelse, amerikaneren James 

Foley. Under deres tilfangetagelse blev 

han nær ven af Daniel Rye, og det var 

Daniel, der viderebragte Foleys “brev”  

og afsked til hans familie, som Daniel fik 

overbragt mundtligt og memorerede.

Det er Daniel Ryes historie, der skildres  

i Puk Damsgaards bog Ser du månen 

Daniel, som indbragte hende Cavling prisen 

og lå til grund for en spillefilm med samme 

navn.

BILLETTER: 275 KR.

LØR 5. JUN KL. 20.00

AIRES DEL SUR: VIDA
   STORTROMMEN – KONCERT/SHOW

Truppen Aires del Sur, som består af dansere og musikere, der 

repræsenterer en række sydlige landes stærke kulturelle identi-

teter og deres fælles historie, præsenterer i Trommen forestillin-

gen Vida, hvor Aires del Sur samler en sensommerdags rødlige 

solstråler, støvet fra en tør olivenmark og summen fra en mindre 

landsby.

“Dime” (betro mig), lyder det fra sangeren Thierry Boisdon, der 

beder danserinden på nøgne fødder at træde ind i grundfortællin-

gen om den mulighed, vi alle har for at vælge de værdier, vi 

bygger vores liv på. Den erfarne flamenco-danserinde Catherine 

Vigh markerer med korte rytmiske eksplosioner den spænding, vi 

møder, når livets store spørgsmål er på spil. Den organiske poesi 

fortsætter over i en varm Guajiras, som startes af den cubanske 

bassist, Yasser Pino, bygget op omkring et digt af den berømte 

spanske digter Federico García Lorca.

Passion, temperament, stolthed og elegance er fællesnævnere  

for mange af de sydlige landes musiktraditioner. Italienske Paolo 

Russo fortolker universet igennem egne kompositioner med den 

argentinske bandoneón – en rejse gennem klassiske toner og frie 

improvisationer. Danseren Juan Fernandez fra Sevilla og danserin-

den mødes på scenen til en intens og romantisk dans.

BILLETTER: FRA 100 KR.

LØR 12. JUN KL. 20.00

 GUNS 2 ROSES
   STORTROMMEN – KONCERT

Guns 2 Roses fra London er uden sammenligning verdens største, 

bedste og mest succesfulde Guns N’ Roses tribute- band! De er 

som de eneste anerkendt og anbefalet af Guns N’ Roses selv og 

har jævnligt optrådt med hele fire forskellige medlemmer fra det 

ikoniske rockband! Guns 2 Roses og Guns N’ Roses har sågar 

samme manager i USA!

Guns 2 Roses leverer den ultimative Guns N’ Roses-oplevelse, hvor 

både lyd og udseende er en knivskarp gengivelse af de rebelske 

rockguder fra Los Angeles. Showet er eksplosivt, og energisk, og 

fans kan glæde sig til alle GNR’s udødelige klassikere leveret med 

stor nerve og lidenskab.

‘You Could Be Mine’, ‘Paradise City’, ‘Sweet Child o’ Mine’, ‘Don’t 

Cry’, ‘Welcome to the Jungle’ og alle de andre klassikere bliver 

blæst ud over scenekanten, perfekt anført af branchens bedste 

“Axl Rose”.

BILLETTER: 180 KR.
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Hver dag året rundt kan  
du opleve aktuelle film i din
lokale biograf i Kulturhus
Trommen.

Biografen viser alle film fra 
Biografklub Danmark og 
Filmporten. Se en masse 
gode film til halv pris.

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

På Trommen.dk kan du også 
finde information om film-
klubber, særvisninger, fød-
selsdagsarrangementer og 
meget mere.

FILM-MAGI  
I DIN  
LOKALE  
BIOGRAF

PREMIERE 4. FEB

MARCO EFFEKTEN
Marco Effekten bygger på femte roman i 

Jussi Adler-Olsens romanserie og handler 

om romadrengen Marco, som anholdes 

med en savnet pædofili-mistænkt mands 

pas.

PREMIERE 25. MAR

BOSS BABY 2: DET 
BLI’R I FAMILIEN
Denne gang er de to brødre blevet voksne, 

men må forvandle sig til babyer igen, da 

en ondsindet baby-konspiration truer 

menneskeheden.

PREMIERE 10. JUN

 GHOSTBUSTERS 3: 
AFTERLIFE
En enlig mor opdager en forbindelse 

mellem de rigtige Ghostbusters og hendes 

afdøde bedstefar. Dan Aykroyd, Sigourney 

Weaver og Bill Murray er tilbage i deres 

ikoniske roller!

PREMIERE 11. FEB

PETER KANIN  
HOPPER HJEMMEFRA
Peter er stadig ikke helt på bølgelængde 

med Beas nye ægtemand Thomas, så da 

parret tager på ferie, hopper Peter ind til 

storbyen for at finde sig selv.

PREMIERE 1. APR

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

Bond stoppet som aktiv agent og nyder 

livet på Jamaica. Freden slutter, da hans 

gamle ven Felix Leiter fra CIA beder ham 

om hjælp.

PREMIERE 8. JUL

TOP GUN 2:  
MAVERICK
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.

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

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

Til babybio er lydniveauet lidt lavere end normalt, og under 

filmen er der en smule lys i salen. Babybio-forestillingerne  
offentliggøres løbende på Trommen.dk.
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FOR SENIORER
Seniorbillet: Til alle film alle dage inden kl. 18.00  

kan du købe en Seniorbillet til kun 75 kr. 

Seniorbio: Hver onsdag kl. 13.00. 
Se en aktuel premierefilm i godt selskab. Vi giver  

en kop kaffe og et stykke kage, inden filmen starter.  

Er du medlem af Ældre Sagen, får du 10 kr. i rabat.

 OPERABIO
Igen i denne sæson kan du opleve flotte operafilm på det hvide 

lærred i Kulturhus Trommens biograf. I vores Operabio kan vi 

denne gang præsentere en lang række forestillinger optaget  

på den verdensberømte opera The Metropolitan i New York.  

Nyd et glas bobler inden visningen – det er inkluderet i billet-

prisen. Programmet for Operabio offentliggøres  
på Trommen.dk.

HOLD FØDSELSDAG 
I BIOGRAFEN
For kun 100 kr. pr. person kan du invitere gæster i  

biografen med film, sodavand og lille popkorn. 

 

Kontakt os på trommen@horsholm.dk eller læs mere  
på Trommen.dk.

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



MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  RESTAURANT

Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

HØRSHOLM BIBLIOTEK 
FYLDER 150 ÅR
SEBASTIAN
SINNE EEG  
IDA NIELSEN
BACK TO BACK
 CIRKUS CIRKÖR
PIPPI LANGSTRØMPE
MATHIAS HAMMER

 GLÆD DIG TIL  
EFTERÅRET 2021 
I KULTURHUS 
TROMMEN

Følg os på


