PROGRAM2022
Oplev bl.a.

Arier og duetter fra
den italienske operaverden

Motionsdans uden partner

Folkemusik og traditioner

k d

ultur agene

Koncert for soloklaver

Ø

lgod

Åbning af Kulturdagene 2022
Kulturudvalgsformand i Varde Kommune
Sandie Eis Ravn

Lørdag den 24. september
Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
Caféen
er åben

Koncert med Hvide Sande Masterclass
Det er en stor glæde igen at kunne byde velkommen til åbningen af
Kulturdagene med musik fra Hvide Sande Masterclass. I år præsenteres
vi for et skønt program med en bred vifte af klassisk musik i den lettere
genre med nogle meget fremtrædende musikere fra ind- og udland.
Blandt musikerne finder vi bl.a. ukrainerne Maria Punkhlianko, klaver
og Artem Poludennye, cello.
Derudover skal vi høre den unge strygekvartet, Akela.

Arr. i samarbejde med
Varde Musikforening

Fernisering af Fotogruppens naturbilleder

Søndag den 25. september

FotoGruppen MidtWest fra Skjern udstiller nogle rigtig flotte fotostater
med naturbilleder.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Kulturdagene er vært ved en forfriskning.

Fredagsbar på Bryghuset
Fredag den 16. September: Gert Bjørsted
Der er dømt ren Sing-along når Gert har guitaren med på Bryghuset.
Repertoiret er en blanding af gode gamle ørehængere fra 60´erne frem
til 90´erne.
Fredag den 7. Oktober: Kviksand
Ernst Jepsen præsenterer gruppen Kviksand - en 4 mands gruppe der
spiller forrygende dansk og irsk folkemusik.
Fredag d. 4 november: Karsten Holm synger Elvis
En afvekslende rejse mellem de store sjælere og de swingende uptempo-sange. Kendte og mindre kendte sange krydres med fortællinger om
Elvis’ liv.

Fredag den 16. september
Fredag den 7. oktober
Fredag den 4. november
Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: 50 kr.
Arrangeret i samarbejde med:
Ølgod Bryghus

Igen i år kan vi mødes på Bryghuset til fredagsbar. Masser af hygge og
atmosfære i en god times tid i selskab med musik, kolde fadøl og vin.
Musikindslagene er arrangeret af Ølgod Bryghus.

Kulturdagsmarked, sild og jazz

Lørdag den 1. oktober

Kulturhuset vil denne lørdag syde af kreativitet, når de mange boder fremviser
og sælger forskellige former for produkter fra deres kreative sysler. I løbet af
formiddagen vil der være underholdning af Varde Musikskole og modeopvisning
ved byens genbrugsbutikker. Kig endelig ind i museet og lokalarkivet, for de har
spændende udstillinger. Kl. 12 er der jazz i lange baner. Brewhouse Jazzband
kommer og fyrer en masse fede numre af og der bliver mulighed for at købe sig en
skøn sildemad og et godt glas øl.

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Gourmetaften

Torsdag den 6. oktober

Chefkok Bo Rasmussen og personale fra Von Lügenhals i Varde laver mad
til gourmetaftenen, og da selve restauranten er et historisk sted, får vi også
lidt fortælling omkring stedet. Aftenen afholdes, som traditionen byder i
HTH’s udstillingslokaler på Industrivej 5, Ølgod.
Vinen der kan købes til maden, udvælges i samarbejde med kokken.

Tid:
18.30
Sted: HTHs udstillingslokaler
Entré: 350 kr.
Arr. i samarbejde med HTH
Billetter kan bestilles fra d. 19. sep. på sms tlf.
60709693 eller på mail:
logik@hotmail.dk

Teatret OM ”Med fynd og klemmer”

Fredag den 7. oktober

Tre kvinder fabulerer og fantaserer sig væk fra hverdagens gøremål og forvandler vasketøj til en eventyrlig kabaret: En tørresnor spændes ud og tøjstykker i mange farver og
størrelser hænges op. Tøjstykkerne får liv og bliver figurer, medspillere, objekter.
Musik og dans fra da de ældre var unge fører publikum ”down memory lane” med skrigende Elvisfans, synkronsvømning og rock’n roll. Musikken er fra 50’erne, 60’erne og
70’erne; dels indspillede numre, dels numre spillet og sunget live af de medvirkende.

Tid:
19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr

Caféen
er åben

Caféen
er åben
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Familien på farten, På gåben fra Nordkap til Give 3500 km

Mandag den 24. oktober

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge...
Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne...
På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem til Give...
Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige
støtteteam.

Tid:
19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.
Gratis for medlemmer af Ølgod
og Varde Museumsforeninger
Arr. i samarbejde med Ølgod
Museumsforening

Spil Dansk

Onsdag den 26. oktober

Fællessang med pianist og lærer på Vardeegnens Efterskole Birk
Johansen, som på fornemste vis vil lede os igennem Spil Dansk aftenen
ved hjælp af højskolesangbogen. Birk Johansen krydrer fællessangen
med små anekdoter om sangene. Kom glad og vær med til en festlig og
underholdende aften med dansk musik og sang.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Brætspilscafé

Lørdag den 29. oktober

I cafeen er der mulighed for at mødes med andre for at prøve kræfter med nye spil og
nye udfordringer. Medbring gerne dit yndlingsspil. Endvidere vil der være mulighed
for at låne spil som f.eks. World war II, Backgammon, Sprogspillet diverse Trivial
Pursuit spil Sequince, Bezzerwisser, Scrabble og mange mange flere. Kom uanset
hvor ung eller gammel du er og vær med til at sætte en god brætspilstradition i gang i
Kulturdagene.

Tid:
13.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

“Jeg en groundhopper“ ved Thomas Møller Kristensen

Onsdag den 2. november

Journalist Thomas Møller Kristensen, fra Ølgod har i mere end 20 år været
sportsjournalist , - og hvad laver han bl a i sin fritid ? Han dyrker sin store
passion for den britiske fodboldverden. Kom med på en eventyrlig rejse bag
de fire professionelle fodboldrækker her med fantastiske historier og billeder

Tid:
19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr.

Arier og duetter fra den italienske operaverden

Søndag den 6. november

Vi får denne søndag eftermiddag den udsøgte fornøjelse at opleve to af de helt store
danske operastjerners stemmer. Det drejer sig om sopranen Helle Gössler Christensen
og den lyriske tenor Peter Lodahl akkompagneret af Søren Rastogi. Eftermiddagens
musikalske omdrejningspunkt er fra landet hvor operaen blev født – nemlig Italien. Vi
skal høre den skønneste musik af bl.a. Puccini, Verdi og Rossini sunget fremragende
på det smukke italienske sprog.

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

Udstilling af dansekjoler

Lørdag den 12. november

De 10 latin og standardkjoler er venligst udlånt af Mette Smidt, Tarm. Mette har
haft dansen som sin helt store passion gennem 20 år. Mette var kun 6 år da hun
begyndte at danse og faldt pladask for kunstarten. Mette udtaler, at dansen gør glad
og giver en fantastisk følelse i kroppen. Alle burde danse, for alle kan danse og man
bliver ægte glad.
Kjolerne udstilles i forbindelse med det store dansearrangement med Silas Holst i
hal 1 i Vestjysk Bank Hallerne.

Tid: 10.00-12.00
Sted: Vestjysk Bank Hallen - forhallen

Dans med Silas Holst

Lørdag den 12. november

Har du lyst til at have det sjovt, danse, grine, svede og opleve Silas og
hans fantastiske energi og smittende humør på tæt hånd, når han underviser i motionsdans uden partner til nemme trin fra kendte musicals
til skøn musik, så SKAL du da med til denne fest sammen med dine
veninder/venner og familie - det trænger vi alle til!

Tid: 10.00-12.00
Sted: Vestjysk Bank Hallerne
Hal 1
Entré: 250 kr.

Skumringstime - Nordisk Biblioteksuge

Mandag den 14. 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: Anne-Mette Strebel, Ølgod.

Tid: 19.00
Sted: Ølgod Bibliotek,
mødelokale 2
Entré: Gratis
Arr. i samarbejde med
Ølgod Bibliotek

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Gratis for medlemmer
af GFØ
Arr. i samarbejde med Grundtvigsk
Foredragsforening i Ølgod

Caféen
er åben
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Koncert for soloklaver

Søndag den 20. november

Tag et break fra hverdagen, og lad tankerne flyde frit: Et sådant rum til refleksion
giver pianisten Kristine Thorup lytterne ved denne koncert, som hun foreslår at
lade sig udspille i mørke – evt. med tændte stearinlys som eneste lyskilde.
Med Chopins poetiske nocturner, der afspejler nattens stemninger, giver hun publikum mulighed for at koble af og finde ro.
I Griegs Lyriske Stykker tager hun tilhørerne med ind i et eventyrligt univers, hvor
trolde, alfer og andre finurlige væsners optrin blander sig med naturens klange.

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

Foredrag ved forfatter og journalist Anna Elisabeth Jessen

Tirsdag den 22. november

Et spændende foredrag, hvor Anna Elisabeth Jessen fortæller om sin best- Tid: 19.30
seller ”Om Hundrede år”, et medrivende tidsbillede med grumme skæbner Sted: Kulturhuset
og et skarpt blik for det usagtes evne til at forme og forkludre livet for en
Entré: 50 kr.
familie. Hundrede års danmarkshistorie i et sønderjysk perspektiv og om,
hvordan det er at skifte spor fra journalistikken og dokumentarismen til
fiktion, samt lidt om sin opvækst i Sønderjylland.

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Bagland

Fredag den 25. november

Folkemusik og tradition sætter det musikalske punktum for Kulturdagene
2022. Musik for alvor og for sjov fremført med energi og nærvær og
krydret med lune historier. Nye kompositioner og nyfortolkninger af
folkemusikkens klassikere får liv i de kærlige hænder og på læberne af
de tre musikanter, Elmer Pedersen, harmonika, vokal, Anders Levring,
guitar, mandolin og vokal og Peter Uhrbrand, violin, cister og vokal.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Pris: 100 kr.
Caféen sælger gløgg
og æbleskiver

Julebørneteater

Lørdag den 26. november

Tip & Top er på vej til Grønland for at hjælpe julemanden med juleforberedelserne, men inden de tryller sig derop har de lovet julemanden at få
alle børn i julestemning ved at dele pebernødder ud.
Men pebernøddemaskinen virker ikke! Hvad skal de to nisser så gøre?
Og hvad med julestemningen?
For børn 2-6 år. Forestillingen varer ca. 40 minutter
Musiker Marco og skuespiller Line Testmann fra Børneteatret
Stjernekufferten vil som de to nisser Tip & Top sørge for, at både voksne
og børn kommer i julestemning med sang, dans og sjov og ballade.

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

Caféen
er åben

NYHEDSBREV: Såfremt du ønsker at få tilsendt nyhedsbrev vedrørende Kulturdagenes arrangementer,
kan du tilmelde dig ved at sende dit navn og mailadresse til: kulturdageneolgod@gmail.com

Anna Lise og Aage Dahl’s fond
Autocentrum
BR-EL A/S
BDO
Den Jyske Sparekasses Støttefond
EDC mæglerne
Frisør Inger Pugholm
Glas og flasker
Henrik din tøjmand
HTH Køkkenforum
Jyske Sparekasses støttefond

KULTURDAGEFORENINGEN

Bestyrelsen:
Rigmor Bek-Pedersen
Meta Nielsen
Lis Theilgaard
Inge Kristensen
Anita Bahnsen

Cafeansvarlige:
Ida Wium
Gudrun Brodersen

Kristian Hundebøll
Kulturloppen
LPM Productions A/S
Nina Graven Nielsen
Nobia
Nørgård Andersen optik
Partner Revision
Quick pak
Skjern Bank
Super Brugsen
SØS

Tandlægerne i Ølgod
Trappefabrikken
Tømrer Jørn Graversen
Varde Kommune
www.vardemusikforening.dk
Vognmand Ernst Jacobsen
Woman
Ølgod Detailhus
Ølgod Elfond
Ølgod Erhvervspark
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Gratis adgang
for børn og unge
under 18 år
- undtagen til nisseforestillingen

KULTURDAGSCAFEEN

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