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kulturdagene Ølgod

Nøddeknækkeren - en Peter Schaufuss b
all

et

Margrethe Vestager

Hvide Sande Masterclass



Åbning af Kulturdagene 2021
Erik Buhl Nielsen

Lørdag den 25. september

Fredag den 1. oktober
Fredag den 29. oktober
Fredag den 3. december

I vores 32. Års kulturdage er vi meget glade for, at Borgmester Erik 
Buhl Nielsen vil åbne kulturdagene 2021. 

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
 

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: 50 kr.
Arrangeret  i samarbejde med: Ølgod 
Bryghus

Fernisering - fransk kunstudstilling Søndag den 3. oktober

Mandag den 4. oktober

Arlette Testanière, fransk kunstmaler født i 1928, blev primært uddannet fotograf 
i Paris. For en mor til 9 børn var tiden dog ikke til de store fotografiske opgaver, 
men andre talenter kunne bruges. En udsøgt sans for lys og farver, og en inspi-
ration hentet fra en opvækst i Algier og på Korsika samt talrige rejser verden 
over, blev kimen til en overdådig produktion af først oliemalerier, senere akvarel-
ler og nu akrylmalerier. Til ferniseringen spiller Martin Schack.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Arr. i samarbejde med: 
Ølgod Folkedansere.

Fredagsbar på Bryghuset

Hvide Sande Masterclass

Fredag den 1. oktober: Møller og Skuldbøl.
Duo med plads til leg og improvisation og med rødder i folk, rock, pop 
og bluesgenren. 
Fredag den 29. oktober: Maria Høy Egholm.
Fællessang med guitarakkompagnement.
Fredag den 3. december: Louise Jakobsen. 
Singer-song writer med kunstnernavnet Loua.

Vi holder fast i traditionen om Fredagsbar på Bryghuset. Dvs. der er 
masser af hygge og atmosfære i en god times tid i selskab med musik, 
kolde fadøl og vin. Musikindslagene er arrangeret af Ølgod Bryghus.

Besøg fra den internationale Masterclass i Hvide Sande er en årlig til-
bagevendende begivenhed, hvor unge talentfulde europæere spiller sammen 
og blive coachet af højt kvalificerede professorer. Der spilles i alt 9 offentlige 
koncerter. Ølgod har igen fået det privilegium at være et at de koncertsteder 
de har valgt som koncertsted. Der er fokus på det kammermusikalske sam-
menspil med værker af Rued Langgaard og Felix Mendelsohn.

Ukrainsk Folkemusik
Vi får besøg af den internationalt anerkendte folkemusikgruppe DYVOHRAY. De er 
alle 5 medlemmer af det Ukrainske Nationale Philharmoniske Orkester. Repertoiret 
er ukrainsk folklore, klassisk musik og nyere, moderne musik. De har optrådt ved 
danske festivaler i både Skagen og Tønder.

Friis Arne Pedersen - det dansk-tyske forhold Onsdag den 13. oktober
Tidligere direktør for Udenrigsministeriet og tidligere ambassadør i USA, Kina og 
Tyskland, Friis Arne Petersen, beretter om sit syn på verden og stiller spørgsmålene:

Hvor er vi i EU på vej hen, og hvordan er vores rolle i den stigende konflikt og konkur-
rence mellem USA og Kina? Skal Danmark og EU vælge side mellem USA og Kina? 
Eller kan vi fortsætte med at bestemme selv og samarbejde med dem vi ønsker?

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset i Ølgod-salen
Entré: 50 kr
. 
Arr. i samarbejde med: Ølgod Bibliotek, Ølgod 
Udviklingsråd og Ølgod Handel & Erhverv
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Signe Juhl/Martin Schack kvartet - en aften med musik og tapas Fredag den 15. oktober
Signe Juhl og Martin Schack har spillet sammen i 15 år i mange konstellationer. Signe Juhl 
er et velkendt navn, når man taler om vokaljazz. Hendes smagfulde tilgang til musikken, 
kombineret med en solidt swingende rytmegruppe af højtprofilerede musikere spiller denne 
fredag aften i kulturhuset i Ølgod. Kvartetten består foruden jazzpianisten, Martin Schack af 
Morten Ramsbøl, kontrabas, Kristian Leth, trommer samt sangerinden Signe Juhl. Kvartetten 
spiller udpluk fra vokaljazzens smukke bagkatalog og fortolkninger af danske sange. 

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Bestilling af tapas senest den 7. okt.
på tlf. 21279234 eller på mail: 
metaoghugo@gmail.com. Pris 105 kr



Spil Dansk med Jacob Vestager Tybjerg Tirsdag den 26. oktober
Fællessang med fart over feltet og klaverspil, der rykker v/ Jacob Vestager 
Tybjerg. Vi skal på rundtur i den nye, 19. udgave af Højskolesangbogen. Jacob 
Tybjerg ynder at fortælle historier undervejs og komme med betragtninger om, 
hvad det er, musik og sang kan, og ikke mindst hvorfor det kan være med til at 
skabe liv  Han spiller selv på klaver til. Den glæde, Jacob Tybjerg selv har ved 
sang og musik, giver han videre på underholdende vis.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. 

”Et liv i musikken” Onsdag den 3. november
Ronnie Flyvbjerg Olesen er til daglig kapelmester i Mariehaven og for Birthe Kjær. 
Han er født i Sydkorea og opvokset i Danmark. Publikum vil få indblik i hans liv 
som adoptivbarn hos sin musikalske familie i Midtjylland.  
Ronnie har klaver som sit hovedinstrument og ved hjælp af det, vil han føre os 
igennem forskellige musikgenrer der bliver krydret med fortællinger om hans liv og 
virke som musiker. Vel mødt!  

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. for ikke-medlemmer 
 af Grundtvigsk Forum
Arrangeret i samarbejde med
Grundtvigsk Forum

Kulturdagsfest Lørdag den 13. november
Det er tid til at slappe af sammen med andre, opdatere sindet og gøre sig klar til 
festen. Derfor begynder vi aftenen med en raffineret fornøjelse - nemlig  en Cocktail 
Hour. Vi får besøg af Knaplund destilleri, som vil præsentere forskellige produkter 
fra deres store sortiment. Dernæst  en dejlig menu og efter middagen skal vi danse 
til Brewhouse Jazzband. Det næsten lokale band spiller god gammeldags traditionel 
New Orleans jazzmusik. Kom glad sammen med venner, naboer og andet godtfolk.

Tid: 17.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 375 kr. incl. cocktail-hour
Tilmelding til Inge på tlf. 60 70 96 93 
eller på mail: logik@hotmail.dk

Skumringstime – Nordisk Litteraturuge

Gourmet aften med Søren Pilegaard

Mandag den 15. november

Torsdag den 18. 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 tusind-
vis af mennesker på samme tid og på mere end 2000 steder lytter til 
højtlæsning. Oplæser: Mette Quist Kristensen, Ølgod.

Kulturdagene har til denne aften fået Søren Pilegaard, som er medejer af 
Hjerting Badehotel til at komme og servere og fortælle om Badehotellets 
guourmetretter. Vinen der kan købes på stedet, er fra SuperBrugsen og 
udvælges nøje i samarbejde med kokken. Hanne Bech er som hyggepia-
nist med til at skabe en festlig stemning ved dette arrangement. 

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset - mødelokale 2
Entré: Fri entré
Arrangeret i samarbejde med 
Ølgod Bibliotek

Tid: 18.30
Sted: HTH Køkkenforum, Industrivej 5
Pris: 300 kr.
Arr. i samarbejde med HTH Køkkenforum. 
Billetter skal bestilles fra 12. oktober på 
60709693 el. mail: logik@hotmail. dk

Mød Margrethe Vestager Fredag den 5. november
Bysbarn og ledende næstformand i Europa-kommissionen, Margrethe Vestager 
kommer en tur ’hjem til Ølgod’. Hør hvordan hun klæder Europa på til den 
digitale tidsalder, udfordringer med fair konkurrence, hvordan vi håndterer nye 
former for beskatning og sætter mål for, at hele Europa kan komme ud af krisen i 
kølvandet på coronapandemien. Margrethe Vestager giver sit bud på EU’s fremtid 
og de udfordringer, der ligger i det europæiske samarbejde. 

Tid: 15.00-16.30
Sted: Ølgod Hallen
Entré: Fri entré
Arrangeres i samarbejde med
Ølgod Bibliotek
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Paris bag facaderne Tirsdag den 9. november
Paris er verdensbyen par excellence. Et kulturelt overflødighedshorn og 
en turistmagnet af de helt store, som trækker besøgende til fra alle dele af 
verden. Men Paris er andet og mere end monumenter, malerier, musik og 
mode. Journalist og forfatter Aase Nørrung tager i sit causeri tilhørerne 
med ind bag facaderne og giver dem et indblik i et dagligliv, som turisten 
sjældent kommer i nærheden af.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Familie på farten Onsdag den 27. oktober
Anne Grethe og Helge pakker endnu en gang deres gamle Landcruiser og skiber den 
over Atlanten til Nordamerika.Fra Halifax i det sydøstlige Canada er kursen nordvest 
- mod Alaska.I 180 dage bliver Landcruiseren en rullende pensionistbolig på 44.000 
kilometer nordamerikanske veje.Foredraget er ikke blot en palet af flot natur og spæn-
dende mennesker - men også en varm fortælling om, at eventyret lever videre i livets 
efterår.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. for ikke-medlemmer
 af Museumsforeningen
Arrangeret i samarbejde med 
Ølgod Museumsforening
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KULTURDAGSCAFEEN
Cafeen vil være åben ved de fleste arrangementer - se under de enkelte arrangementer i programmet. Vi glæder os til at servicere jer.

KULTURDAGEFORENINGEN
Bestyrelsen: Arbejdsgruppe: Cafeansvarlige:
Rigmor Bek-Pedersen Hanne Bech Bodil Kirt 
Meta Nielsen Gudrun Brodersen Gudrun Brodersen
Lis Theilgaard Anni Hykkelbjerg Ida Wium
Inge Kristensen Else Okkels
Hans Vestager 

Anna Lise og Aage Dahl’s fond

Autocentralen

BR-EL A/S

BDO

EDC mæglerne

Glas og Flasker

Henrik din tøjmand

HTH Køkkenforum

Haahr Tømrer og Murer Aps

Jyske sparekasses støttefond

Kristian Hundebøll

Kulturloppen

LPM Productions A/S

Nobia

Partner Revision

Poul Erik Bech Fonden

Quick pak 

Super Brugsen

SØS

Tandlægerne i Ølgod

Tømrer Jørn Graversen

Varde Kommune

Xpedit

Ølgod Apotek

Ølgod Elfond

Ølgod Erhvervspark

VI STØTTER KULTURDAGENE:VI STØTTER KULTURDAGENE:
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Nøddeknækkeren af Peter Tjajkovskij 
– en Peter Schaufuss ballet

Søndag den 5. december

Julen står for døren, og hvad er mere aktuel end 
fortællingen om NØDDEKNÆKKEREN, den helt 
specielle julegave som pigen Clara får. Denne spe-
cielle julefortælling er for hele familien både øjet 
og øret bliver fyldt med dejlige indtryk. 

Peter Schaufuss lover en storslået opsætning 
med masser af magi, sne, skøjteløb og dansende 
snefnug.

Tid: 20.00
Sted: Ølgod Hallen
Entré: 350 kr.
Billetbestilling  fra 1. september -www.
Vardebib.dk/detsker & Ølgod Bibliotek

Alle arrangementer afholdes efter gældende regler/anvisninger vedr. Covid19.

Gratis adgang
for børn og unge 

under 18 år
- undtagen til nisse-

forestillingen

Hvem har stjålet Nissekraften? Lørdag den 20. november
Nissen med det mærkelige navn, som de andre nisser griner af, mister 
det allervigtigste, og pludselig er julens trylleri borte. 
En fortælling fra børneteatret HonningBanden om jul, venskab og 
kærlighed. Pakket ind i poetisk julegavepapir med små overraskelser, 
(næsten) ægte magi og en lille smule uhygge i børnehøjde. 
Og mon ikke det endnu engang lykkes at redde juleglæden?

Tid: 10.00-11.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr. Både børn og voksne skal have 
billet. Billetter www.vardebib.dk/oplev eller 
ved indgangen. Arr. i samarbejde med Ølgod 
Bibliotek og Multietnisk Forening, Ølgod

Esbjerg Ensemblet Søndag den 21. november
Esbjerg Ensemble er en kærkommen gæst ved Varde Musikforenings 
koncerter og ved Kulturdagene i Ølgod, således også i år. Ensemblet 
spiller klassisk kammermusik med kompromisløs kvalitetssans, og er 
anerkendt for sin nyskabende og alsidige programlægning.

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

er åben


