k d

ultur agene

Ø

lgod

PROGRAM2020

Åbning af Kulturdagene 2020
Poul Erik Bech
Vores 31. års Kulturdage bliver i år åbnet af stifteren af EDC og kulturmæcen for Varde og Ølgod Poul Erik Bech.

Lørdag den 26. september
Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Gratis for børn og unge
under 18 år.

Caféen
er åben

Hvide Sande Masterclass
Hvide Sande Masterclass, som er en international Masterclass for unge
klassiske pianister, violinister, bratschister, cellelister og kammermusikere på konservatorieniveau, vil fremføre et varieret program. I spidsen for dette står professor ved Masterclass Henrik Brendstrup, som
sammen med de europæiske elever giver en musikalsk oplevelse, der
smelter alle nationaliteter og niveauer sammen i en musikalsk oplevelse.
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Gobeliner: ”Det har vi på Hjerte”

Søndag den 27. september

En gruppe danske tekstilkunstnere giver med udstillingen i Kulturhusets
forhal og sal deres bud på dansk gobelinkunst.
Gruppen består af Inge Bjørn, Kit Kjærbye, Ulrikka Mokdad,
Susanne Nielsen, Marianne Poulsen og Henryka Zaremba.
Ulrikka Mokdad har arrangeret udstillingen og leder ferniseringen.

Tid: 14.00 fernisering
Sted: Kulturhuset

Det dansk-tyske forhold v. Ambassadør Friis Arne Petersen

Fredag den 2. oktober

Friis Arne Petersen – Danmarks tidligere ambassadør i USA, Kina og
nu i Tyskland - vil i sit foredrag sætte det dansk-tyske forhold og vores
dansk - tyske kulturvenskabsår i år i et større perspektiv.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Udviklingsråd og
Ølgod Handel og Erhverv

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Ukrainsk Folkemusik

Mandag den 5. oktober

I år får Kulturdagene også besøg af internationale kunstnere, nemlig en meget
anerkendt Folkemusikgruppe fra Ukraine – DYVOHRAY. De er alle medlemmer
af det Ukrainske Nationale Philharmoniske orkester, hvor de spiller forskellige
instrumenter. Deres repertoire er ukrainsk folklore og klassisk og moderne
musik. De har også optrådt til Skagen og Tønder festival, så de er også kendte i
Danmark.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Folkedansere

Forsvundne arvinger

Tirsdag den 6. oktober

Foredrag med rigsarkivar Adam Jon Kronegh
Fra de støvede, velkendte gange i Rigsarkivet til pludselig at blive hvirvlet ind i en
stor TV produktion.
Historier om helt almindelige og absolut usædvanlige mennesker og om deres
skæbner – små og store stykker danmarkshistorie.

Tid:
19.00
Sted: Ølgod Efterskole, Efterskolevej 8
Entré: 60 kr. - kan bestilles på
www.vardebib.dk/oplev

Gourmetaften med Søren Pilegaard

Torsdag den 8. oktober

Kulturdagene har til denne aften fået Søren Pilegaard, som er medejer af Hjerting
Badehotel, til at komme og servere/fortælle om Badehotellets Gourmetretter.
SuperBrugsen Ølgod kommer med en vinmenu/vin, der passer til maden. (skal købes).

Tid:
18.30
Sted: HTH Køkkenforum, Industrivej 5
Entré: 250 kr – Billetter skal bestilles fra
1. sept. på tlf: 60709693
eller mail logik@hotmail.dk
Arr. i samarbejde med HTH Køkkenforum

Søren Stubkjær – den lokale verdenshistorie

Onsdag den 21. oktober

Ølgod-drengen Søren gjorde sig i 2015 bemærket, da hans 3 noveller om Hjedding
Andelsmejeri vandt en landsdækkende gymnasiekonkurrence. Siden da har Søren
studeret historie på Aarhus Universitet, men har siden foråret 2020 været i praktik ved
Vardemuseerne, hvor han i efteråret skal skrive sit speciale; også om Hjedding. Søren vil
fortælle om sin studietid og historiske arbejde, og slutte af med et foredrag om Hjedding,
hvor han giver sit bud på, hvorfor det lille murstenshus bør regnes som verdensarv.

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

Jan Rene Nielsen fortæller om Xterra

Torsdag den 22. oktober

Jan Rene Nielsen – Tonny cykelhandlers søn – har gennem hele sin militærkarriere i 15 år været meget fysisk aktiv bl.a. i Militær 5-kamp. Nu er den
fysiske interesse lagt ved Xterra ( 1500 m svømning,30km MTB og 10-12 km
terrænløb.), hvor han har været til Verdensmesterskab 2 gange. Jan Rene vil bl.a.
fortælle om, hvordan man når så langt med sin idræt samtidig med, at arbejde
og uddannelse passes.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Arr. i samarbejde med Ølgod Bibliotek,
Varde Museum, Ølgod Museumsforening
og Ølgod-Strellev Lokalhistoriske Arkiv

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben
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Kulturdagsmarked

Lørdag den 24. oktober

Kulturhuset vil denne dag være fyldt med boder, hvor flittige borgere viser deres
kreativitet frem, f.eks. patchwork, blomster, lædertasker, orkis osv. Under markedet vil
der være underholdning for børn, Varde Musikskole, mannequinopvisning af byens
genbrugsbutikker, Drabanterne osv. samt Halloween-sjov for børnene på biblioteket
samt bogsalg. Museet åbner en udstilling i Lindbjergsalen.
Kom og kig og gør en god handel.

Tid:
10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bibliotek, Ølgod Museum og
Ølgod-Strellev Lokalhistorisk Arkiv

Jazz-duo

Tirsdag den 27. oktober

Jazzduoen Ole Kock Hansen, piano og Jeppe Smith-Olsen, kontrabas har
fundet sammen i fælles begejstring for Oscar Peterson og Niels Henning Ørsted
Pedersen.
De har begge spillet sammen med NHØP, som er den musiker, der stærkest har
formået at indflette den nordiske folkevise- og sangtradition i jazzsammenhæng.
Glæd jer til denne herlige aften med jazzmusik med fantasi og elegance.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr. inkl. et glas vin

Spil dansk

Torsdag den 29. oktober

Fællessang med klaver- og guitarledsagelse. Matias Fisker og Dorthe
Lundgaard vil lede os gennem aftenen. Matias er 25 år og har spillet lige siden
han var barn. I dag studerer han til civilingeniør på Odense Universitet.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben

”At gå Caminoen” ved Max Kruse

Onsdag den 4. november

Når man går på den største kristne pilgrimsrute i Europa Caminoen, er
man en lille ydmyg brik i den tusindårige historie, der er til stede overalt
på ruten.
Max Kruse vil fortælle om sin tur på Caminoen og vise billeder herfra.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr. for ikke medlemmer
Arrangeret i samarbejde med
Grundtvigsk Foredragsforening Caféen
er åben

Fredagsbar

Fredag den 6., 13. og 20. nov.

Som det er blevet tradition, er der også i år Fredagsbar på Bryghuset. Dvs.
at der er ca. 1 times musik, hvortil man kan nyde en sval øl/glas vin.
d. 6. nov: - Mads og Simon
d.13. nov. – Heave – popband
d. 20. Nov. – Tove Pontoppidan

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: 20 kr.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bryghus

Kulturdagsfest

Lørdag den 7. november

Nu trænger vi til at feste, og Kulturdagsfesten kan stå inde for, at aftenen
bliver et brag af fest. Dejlig mad, underholdning og ikke mindst dans
ved Ib og Hennies gode dansemusik. Kulturloppens tombola er også
et must denne aften, for der kan man vinde ting, som man absolut ikke
kan undvære. Kom til en god og sjov aften med venner, naboer og andet
godtfolk.

Tid: 18.30-24.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 300 kr. inkl. mad. Tilm. senest
den 1. november tlf.: 61741033
Caféen
eller mail: ajstrebel@bbsyd.dk.
er åben

Kulturdagsgudstjeneste

Søndag den 8. november

Årets Kulturdagsgudstjeneste bliver afholdt ved præst Marianne HolstLarsen. Under gudstjenesten spiller harpenisten Lene Mouritzen,
hvorved gudstjenesten bliver lidt anderledes end en almindelig gudstjeneste.

Tid: 10.30
Sted: Ølgod Kirke
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Menighedsråd

Skumringstime. Nordisk biblioteksuge

Mandag den 9. november

Verdens største højtlæsningsbegivenhed? Vi hylder højtlæsningen og
historiefortællingen, der er en elsket tradition i den mørke efterårstid i
Norden.
Her får den gamle nordiske fortælletradition nyt liv, når tusindvis af mennesker på samme tid og på mere end 2000 steder lytter til højtlæsning.
Oplæser Mette Quist Kristensen, Ølgod.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Bibliotek.

”Under Huden” – Teater ved Mærkværk

Tirsdag den 17. november

”Under Huden” er en ungdomsforestilling om døden, sorgen og savnet.
De tre skuespillerne søger sammen med publikum at bryde tabuet og
berøringsangsten overfor døden.

Tid: 10.00 og 12.00
Sted: Ølgod Efterskole
Lukket forestilling for Ølgod Efterskole og
Ølgod Skole
Arr. i samarbejde med Ølgod Efterskole,
Ølgod Skole og Lions Club.
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Unges deltagelse i SkillsDenmark

Tirsdag den 17. november

Hvad er Skills? – Det er en konkurrence for unge under erhvervsuddannelse, hvor de kan vise og blive bedømt på deres færdigheder indenfor
netop deres fag. Vi får besøg af Katrine Ditlevsen fra Strellev ( kok)
og Linda Kjeldsen fra Tistrup (konditor). De vil begge fortælle om
deres oplevelser i forbindelse med Skilsskonkurrencen, og hvad den har
betydet for dem.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Handel og Erhverv

Julekoncert med Skrallebang

Lørdag den 21. november

En hyggelig julekoncert som bringer enhver i julehumør. Mød alverdens
nisser og en julemand, som ikke kan finde sit tøj.
På med nissehuen og julehumøret – syng, dans og leg julen ind sammen
med SKRALLEBANG. Vi garanterer bjældeklang og stjernedrys!
En koncert for de 2-7 årige - og alle andre barnlige sjæle!

Tid: 10.00-10.45
Sted: Ølgod Efterskole
Efterskolevej 8
Entré: 20 kr. for både børn og voksne.
Billetter bestilles på www.vardebib.dk/
oplev. Arrangeret i samarbejde med Ølgod
Bibliotek og Multietnisk Forening

Caféen
er åben

VI STØTTER KULTURDAGENE:
HTH		
BDO A/s		
Haahr Tømrer og Murer Aps
Foodtruck		
Rebus		
Landmeco A/S
Xpedit		
Woman		
Ølgod Bageri
Graven Nielsen og
Kokkenborg
Henrik din tøjmand
Ølgod Erhvervspark
Just for you
KULTURDAGEFORENINGEN

Bestyrelsen:
Rigmor Bek-Pedersen
Anne-Mette Strebel
Lis Theilgaard
Inge Kristensen
Mette Quist Kristensen

Arbejdsgruppe:
Hanne Bech
Gudrun Brodersen
Else Okkels
Meta Nielsen

Nørregaard Andersen Optik
BR-EL A/S		
Stark		
Kebabhuset
LPM Production A/S
Ølgod Apotek
SØS
Blomsterhjørnet
Fri Biker Shop
Den Jyske Sparekasse
Tandlægerne i Ølgod
HTH Køkkenforum
Maggies Brugskunst og specialiteter
Partner Revision

Hotel Hjedding
Poul Erik Bech Fonden
Glas og Flasker
Super Brugsen
Lions Club
Anne Lise og Åge Dahls fond
Ølgod Elfond
Varde kommune
Sydbank		
Kristian Hundebøll
Kulturloppen
Ølgod Bryghus

Cafeansvarlige:
Bodil Kirt
Gudrun Brodersen
Ida Wium

KULTURDAGSCAFEEN
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1. præmie Gavekort til Musikhuset i Esbjerg (1000 kr.)
Sponsoreret af Kulturloppen
2. præmie Kurv fra Maggies Brugskunst, Ølgod
3. præmie Gavekort ved Fru Vestkær

Alle arrangementer afholdes efter gældende regler/anvisninger vedr. Covid19.
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Sats & Layout: Flemming Berthelsen 2945 2188

Cafeen vil være åben ved de fleste arrangementer – se under de enkelte arrangementer i programmet. . Vi glæder os til at servicere jer.

