
- og meget mere...

Anders Bircow

Henrik Brendstrup og Marianna Shirinyan

Pigen med knogler af glas

Koppel & Søn

3 Fiddlers

Loppepigerne

Mette Bock

PROGRAM2018
kulturdagene Ølgod

Em grim ælling - 

fransk teaterselskab: Balsamique



Udstilling i Kulturhusets forhal og sal fra 8. oktober til 30. november. Jørn Houborg: “Gamle idéer - nye billeder”
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KULTURDAGSCAFEEN
Caféen vil være åben ved de fleste arrangementer, se under det enkelte arrangement i 
programmet. Vi glæder os til kagepauserne.

KULTURDAGEFORENINGEN
Bestyrelsen: Arbejdsgruppe: Cafeansvarlige:
Rigmor Bek-Pedersen Hanne Bech Anne Bringgaard
Anne-Mette Strebel Annie Hykkelbjerg Bodil Kirt
Lis Theilgaard Gudrun Brodersen  
Else Okkels Eva Holt Johannessen
Leila Germandsen 

KONKURRENCE

2018
på adgangsbilletten

1. præmie Gavekort til Musikhuset i Esbjerg
 Sponsoreret af Kulturloppen
2. præmie Kurv fra Maggies Brugskunst, Ølgod
3. præmie Gavekort 300 kr. Smagsgalleriet, Ansager

Folkemusik - “3 Fiddlers 3 traditions”

Musikalsk fredagsbar – ”Fem Klarinetter”

Mandag den 26. november

Fredag den 30. november

Vi starter aftenen med at tilbyde hygge omkring en tapasplatte.
Hvirvlende valse, glade polkaer, groovy jigs, fyrige reels og hæsblæsende hop-
saer, nykomponerede numre og gamle dansemelodier. Det er nogle af ingredi-
enserne, du vil opleve til koncert med den internationale violintrio ”3 Fiddlers 3 
Traditions” bestående af Ruthie Dornfeld, Jamie Fox og Kristian Bugge. 

Specielt for ”Fem Klarinetter” er glæden ved sammenspillet og at arbejde med, 
dels at gøre musikken levende, dels at udnytte de mange klang-og variations-
muligheder, som klarinetten rummer.
Gruppen startede som en sammenspilsgruppe i Varde Musikskole, men valgte at 
fortsætte som selvstændig gruppe.
Repertoiret består af evergreens, musicalmelodier, barok- såvel som folkemusik. 

Tid: 18.00 Tapas. 19.30 Koncert
Sted: Kulturhuset
Entré: 180 kr. incl. tapas. Kun koncert 100 kr. 
Arrangeret i samarbejde med ØGU´s Folkedansere.
Billet, med eller uden tapas, bestilles senest den 
19.november på tlf.: 61741033 eller 
ajstrebel@bbsyd.dk.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus, Tværgade 7
Entré: Gratis

Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bryghus

Musikalsk Fredagsbar - Louise synger musicalsange Fredag den 16. november
Louise Theilgaard har en fortid som koreograf i bl.a. Skjern Operaen og 
som artist i sceneshows og diverse musicals. Denne fredag kommer hun til 
Bryghuset for at synge kendte og elskede sange fra de berømte musicals, som 
har fejet hen over de danske scener de seneste 30 år.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus, Tværgade 7
Entré: Gratis

Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bryghus

Julebørneteater- ”Ja, ja nemlig” Lørdag den 24. november
Ensomhed og nisselængsler. Oplev Thomas Windings finurlige julehistorie 
om to ensomme mennesker, der bliver forvandlet til nisser. En dag køber de et 
par tophuer og pludselig begynder folk at lægge mærke til dem. De flytter ud i 
skoven i et eventyr-nissehus, hvor de føler sig hjemme. En billedmagisk dukke-
forestilling opført af teateret ”De røde Heste”.

Tid: 11.00-11.45
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr. ved indgang eller på 
www.vardebib.dk/detsker. Både børn og voksne 
skal købe billet.
Arrangeres i samarbejde med Ølgod Bibliotek.

HTH Køkkener
HTH-Køkkenforum 
Landmeco A/S
Kristian Hundebøll
Den jyske Sparekasse 
Graven Nielsen 
 & Kokkenborg A/S
LPM Production A/S

BDO A/S Ølgod
Partner Revision
EDC mæglerne
Xpedit
Ølgod Apotek
Tandlægerne i Ølgod ApS
Henrik din Tøjmand
BR-EL A/S

Auto Centrum
Haahrs Tømrer 
 og Murer ApS
SØS
Kulturloppen
Maggies Brugskunst 
 og Specialiteter
Smagsgalleriet Ansager

Nørgaard Andersen Optik
Just for You
Hotel Hjedding
Woman
Stark
Blomsterhjørnet
Ølgod bageri
Super Brugsen

Fri Bike Shop
Pizza og Kebabhuset
Ølgod bryghus
Esta la Milla
Café den Fingernemme
Rebus
Anna Lise og 
 Aage Dahl Fonden

Ølgod El Fond
Danske Bank Fonden 
 i Ølgod
Varde Kommune
Sydbank
 Sønderjyllands Fond

VI STØTTER KULTURDAGENE:

WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK: KULTURDAGENE I ØLGOD

Det demente samfund. Foredrag ved Michael Böss Torsdag den 15. november
Michael Böss er forsker, forfatter, journalist og debattør. Foredraget bygger på 
temaer fra hans bog ”Det demente samfund-historieløshed i nutidskulturen”. Hvad 
sker der med dannelse, tradition, tilværelsesforståelse og respekt for kulturarv? 
Vi står midt i en kamp om, hvilke værdier der skal bære det danske samfund ind 
i fremtiden. Skal det hele handle om økonomi og effektivitet? Hvordan kommer vi 
på bedre tanker? Og hvorfor skal vi lære af fortiden for fremtidens skyld?

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr. ved indgang eller på 
www.vardebib.dk/detsker
Arrangeret i samarbejde med 
Ølgod Bibliotek.

Caféen
er åben

Skumringstimen: Højtlæsning ved sognepræst Else Juul Mandag den 12. november
Verdens største højtlæsningsbegivenhed? Ølgod Bibliotek fejrer Nordisk 
Biblioteksuge for 23. gang ” I stearinlysenes skær”. Fortælletraditionen 
sætter måske verdensrekord, når tusindvis af mennesker i de nordiske 
og baltiske lande på samme tid og på mere end 2000 lokaliteter lytter til 
højtlæsning på deres respektive sprog. Årets tema: Helte i Norden. 
Årets bog: Islandske Konger af Einar Mâr Gudmundsson. 

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis og ingen tilmelding
Arrangeret i samarbejde med Ølgod 
Bibliotek, som byder på kaffe og kage.



Spil Dansk ugen Torsdag den 25. oktober
Fællessang fra den danske sangskat, ledes som altid, af Dorthe Lundgaard. 
Morten Sørensen kommer og spiller guitar og synger danske sange sammen med 
os. En aften, man kun kan blive i godt humør af.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Musikalsk Fredagsbar – syng med på danske hits Fredag den 2. november
Det er første fredagsbar i november i Kulturdagene. Vi synger gamle hits 
fra populære, danske sangskrivere sammen med NC, som tager sin guitar 
med.  Taget på Bryghuset lettes og vi får iltet hjernen godt og grundigt 
over en fadøl eller en kop kaffe i godt selskab.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus, Tværgade 7
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bryghus

”Humor i hverdagen” med Ejvind Nielsen Onsdag den 7. november
Ejvind Nielsen, tidligere præst, nu fuldtidskunstner (maleri og skulp-
tur) og foredragsholder.
“Humor i tilværelsen”
Foredraget handler om humor og livsglæde som fundament og 
gennemslagskraft i tilværelsen.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 60 kr. Gratis for medlemmer
Arrangeret i samarbejde med 
Grundtvigsk Foredragsforening.

Kulturdagefest- en slags teaterkoncert Lørdag den 3. november
Skjern Salonorkester, som havde sin spæde start i forbindelse 
med sommerspillene i Ølgod i 1989 kommer igen til byen for at spille 
i Kulturhusets sal. Temaet for aftenen er Kai Normann Andersens 
vidunderlige melodier. Aftenen starter med teaterkoncert og efterfølgende 
er der spisning og herefter bal. Mød talstærkt op til en aften med lokale 
talenter og skøn musik. 

Tid: 18.30-24.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 300 kr. inkl.. suppe, steg og is, 
som i gamle dage. Tilmelding senest 
den 29.oktober tlf.: 61741033 eller mail: 
ajstrebel@bbsyd.dk.

Gourmetaften med Thomas Møbjerg Torsdag den 8. november
De fleste kender nok Thomas Møbjerg fra Spisehuset på Ølgod torv. 
Thomas kan meget mere end lave store, velsmagende burgere. Han kan 
også lave gourmetmad. Han vil i løbet af aftenen lade os smage på sine 
delikatesser, mens han vil fortælle om sin vej fra Bøllundvej til succesen 
med Spisehuset og nu også Street Food i Esbjerg. Igen en lokal dreng, 
der har turdet følge sine drømme.

Tid: 18.30
Sted: HTH-køkkenforum, Industrivej 5
Entré: 200 kr.
Arr. i samarbejde med HTH-køkkenforum
Billetter kan bestilles fra d. 1. september. 
på tlf.: 61741033 eller ajstrebel@bbsyd.dk

Musikalsk Fredagsbar – Messing Link Fredag den 9. november
Messing Link – Musik til vederkvægelse og konsolatorisk 
glæde.
Fanøgruppen Messing Link spiller gamle viser, musik fra tyverne, 
sange fra glemmebogen, toner der skaber en stemning fra dengang 
verden gik af lave. Kom og syng med.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus, Tværgade 7
Entré: Gratis

Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bryghus

Kulturdagsmarked Lørdag den 27. oktober
Kulturhuset vil denne dag syde af aktivitet ved små boder, hvor flittige borg-
ere viser deres kreativitet frem, f.eks. Containerjuveler, blomster, patchwork, 
lædertasker osv. Kom og gør en god handel. Under markedet vil der være 
underholdning af Varde Musik – og Billedskole, mannequinopvisning af byens 
genbrugsbutikker og Ballonmanden kommer. Der er også aktiviteter for børn 
på museet og biblioteket

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med Biblioteket, 
Museet og Lokalhistorisk Arkiv. 
Alle steder åbent fra 10-16.

WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK: KULTURDAGENE I ØLGOD

En grim ælling – teaterforestilling for børn fra 4 – 8 år Torsdag den 1. november
Vi kender nok alle H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling. I denne 
smukke teaterforestilling bruger skuespilleren Lone Nedergaard forskel-
lige udtryksformer som hører til silhuet- og skyggeteatret inspireret af H.C. 
Andersens papirklip. En let og original teaterform fyldt med smerte og poesi. 
Idé og koncept: Lone Nedergaard og Jean Pierre Lescot fra det franske 
teaterselskab Balsamique.

Tid: 16.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.
 Både børn og voksne skal
 købe billet.

Kulturdagsgudstjeneste Søndag den 11. november
Gudstjenesten, ved sognepræst Jens Thue Buelund, bliver krydret 
med violinspil af Leena Kristiansen. 

Tid: 9.00
Sted: Ølgod Kirke
Kaffe efter gudstjenesten.
Arrangeret i samarbejde med 
Ølgod menighedsråd.

Caféen
er åben



Åbning af Kulturdagene 2018 
Kulturminister Mette Bock og Hvide Sande Masterclass

Søndag den 23. september

Kulturminister Mette Bock åbner Kulturdagene

Hvide Sande Masterclass byder derefter på en stor musikoplevelse. 
Pianisten Marianna Shirinyan, professor ved Oslo Musik Konservatorium 
og cellisten Henrik Brendstrup, professor ved Aarhus Musik Konservatorium 
spiller, sammen med Steven Dann fra Canada, Ernst Kovacic fra Østrig og 
Daniel Rowland fra England som er udvalgte musikere fra dette års deltagere i 
Hvide Sande Masterclass.

En ABC koncert - Arensky, Beethoven og Chausson.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Pigen med knogler af glas Søndag den 7. oktober

Tirsdag den 9. oktober

Marie Holm Laursen har i sine 21 år haft ca. 500 knoglebrud. Til daglig går 
Marie i skole og lever et ungdomsliv med fester, venner og familie. Marie har 
medvirket i flere TV-udsendelser. Med foredraget: Rulle Maries Roadshow vil 
Marie fokusere på tre hovedpunkter:” Livsglæde er et valg vi tager, ser mulighed-
er frem for begrænsninger og nedbryder fordomme”.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr.

Musikalsk foredrag - Anders Bircow Søndag den 30. september
Anders Bircow er 1/3 af ”Linie 3” (ham i midten), men han optræder også 
alene.  I dette show oplever man ham i et forrygende one-man-show, der sætter 
gang i lattermusklerne. Med sin guitar begejstrer han publikum med sine paro-
dier og vanvittige indfald. Måske hører vi også Mickey Mouse, som han lægger 
stemme til, og her i efteråret spiller han med i Tarzan – Fredericias Musical.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Ølgod-dreng med stor succes
Soeren Le Schmidt har haft sin barndom og ungdom i Ølgod. Soeren har fra 
barnsben dyrket sin kreativitet i sin farmors systue.
Han er uddannet skrædder og har siden han var 19 år arbejdet i modebranchen. 
Han har designet tøj til utallige danskere og udenlandske kendisser bl.a. 
kronprinsesse Mary og Ida Corr.

Storm P. Cabaret Søndag den 14. oktober
Livet er en gåde – løsningen står på bagsiden!
Teater- og operaselskabet Figaros er leverandør af forestillinger, hvor komedie 
blandes med god musik. Skuespiller og sanger Hans Dueholm fører os ind i Storm 
P´s forunderlige verden sammen med pianisten Allan Dahl Hansen. Evergreens 
som Carl Alstrups ”Manden på risten” og ”Åh, Louise” fletter sig ind i Storm P´s egne 
tekster. Kom og få en humoristisk, musikalsk og eftertænksom eftermiddag!!

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Festkoncert med Koppel og søn Søndag den 21. oktober
Jonathan og Thomas Koppel synger kendte arier fra opera og sange fra 
operetter og musicals. Sangerne præsenterer værkerne på en let og levende 
måde, så publikum kan følge med. 
Ved flyglet Carol Conrad.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Arrangeret i samarbejde med
Varde Musikforening

Kurt Leth - kaffe med Kurt Onsdag den 24. oktober
Kaffe med Kurt er det mest sete og populære program på TV SYD. For Kurt handler det 
om at lave tv med almindelige mennesker med en ualmindelig historie. Foredraget er 
først og fremmest fængende beretninger- anekdoter- om nogle af de mest spændende 
og fantastiske mennesker, som Kurt har mødt i sine mange år som journalist. Publikum 
er med i løjerne og der må stilles spørgsmål.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer af
 Museumsforeningen.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Museumsforening

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben
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Caféen
er åben
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er åben
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er åben

Caféen
er åben

“Gamle idéer - nye billeder” Onsdag den 17. oktober
Jørn Houborg, kunstmaler fra Varde, fortæller os om sine billeder. Billederne 
er oftest i stort format og de er som regel højt oppe i farven, for kolorit er alfa og 
omega for Jørn. Billederne på denne udstilling er bygget op i flere lag og delvis 
overmalet. Ved brug af tape og overmaling giver det en virkning, lidt som hvis 
man står ved et plankeværk og ser ind mellem sprækkerne.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Caféen
er åben


