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KULTURDAGSCAFEEN
Caféen vil være åben ved de fleste arrangementer, se under det enkelte arrangement i pro-
grammet Vi glæder os til at se jer.

KULTURDAGEFORENINGEN
Bestyrelsen: Arbejdsgruppe:
Rigmor Bek-Pedersen (formand) Hanne Bech
Eva Holt Johannessen (kasserer) Gudrun Brodersen
Anne-Mette Strebel (sekretær) Anne Bringgaard  
Lis Theilgaard Bodil Kirt
Annie Hykkelbjerg Leila Germansen

KONKURRENCE

2017
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 PROGRAM2017

Musikalsk julestue for børn i alderen 2-4 år

Nissedrys - Louise Schouw Teater

Martin Schack - Jazz

Guitarkoncert med Anders Levring

Fredag den 1. december

Lørdag den 25. november

Lørdag den 9. december

Tirsdag den 28. november

Lis Theilgaard tager dit barn med en tur til Nisseland. Vi synger både nye og 
gamle melodier, spiller til og danser nissedanse i julestuen. 
Medbring meget gerne nissehue.

Julemanden har forrygende travlt med at få lavet alle julegaverne til tiden – og 
han ved godt, at børnene kan blive lidt utrygge med sådan en stresset julemand. 
Derfor har han lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, 
nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver 
rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle 
historier – især om nisser og trolde. 

Pianisten Martin Schack har igen samlet et stjernehold af jazzmusikere. Denne 
gang omkring udvalgte danske jule- og vintersange. Fremførelsen er et resultat af 
Martin Schacks smagfulde og musikalske arrangementer af håndplukkede danske 
sange. Sangene og melodierne bliver spillet med stort overskud, indlevelse, res-
pekt for det “oprindelige oplæg” tilsat et dybt og swingende beat, der har sin rod i 
den jyske muldjord. Martin Schack spiller denne aften sammen med Morten Lund, 
Morten Ramsbøll og Michael Olsen.

Vi starter aftenen med at tilbyde hygge omkring en Tapasplatte. 

Ved koncerten spiller Anders Levring egne bearbejdelser af folkemusik og sange 
fra den danske sangskat samt musik af de store guitarmestre. Musik, som bringes 
til live i nuet på et udsøgt håndbygget instrument fra guitarens hjemland Spanien. 
Anders Levring er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium med Klassisk guitar 
som hovedfag.

Tid: 16.00-16.45
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
- men billetter skal afhentes på Ølgod Bibliotek 
senest torsdag den 30. november

Tid: 10.00-10.35
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.: 
Tilm.nødv. Både børn og voksne skal have billet, som 
købes på www.vardebib.dk/detsker, senest torsdag d. 
23.nov. For børn 2-6 år. 
Arr. i samarbejde med Ølgod Bibliotek 

Tid: Tapas: 18.00
 Koncert: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 170 kr.
 incl. tapas - kun koncert 100 kr.
Man skal bestille Tapas og billet – eller kun billet 
– på www.vardebib.dk/detsker
Billetsalget starter 1. okt. 
(Vi kan max have 200 tilhører)

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Fredagsbar - Romamusik Fredag den 17. november
Kom i baren og hør Romamusik. En trio for klarinet, basklarinet og harmonika 
spiller romafolkets musik. Romamusik – eller Sigøjnermusik er i bred forstand 
betegnelse for den musik, som dyrkes af sigøjnere, og i mere snæver betydning 
den musik, som sigøjnerne selv betragter som deres egen. Der er flerstemmige 
sange om sorg og glæde. Det lokale islæt er Lis Theilgaard som fhv. musik-
skoleleder i Ølgod.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Kulturdagsgudstjeneste Søndag den 19. november
Gudstjenesten med Else Juul krydres med sang og musik af to præster 
Carsten Tranberg-Krab og Peter Danielsen. 
De spiller og synger Leonard Cohen sange.

Tid: 10.30
Sted: Ølgod Kirke
Entré: 
Der serveres kirkekaffe
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Menighedsråd

Fredagsbar - NotaBene Fredag den 24. november
Den fornøjelige og superoplagte gruppe af Ølgod-folk, som kalder sig NotaBene 
kommer i baren og optræder på slap line. Gruppen synger til klaverakkompagne-
ment af Hanne Bech. Kom og lyt til et hav af kendte danske sange, evergreens 
- og syng endelig med på de glade sange.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Udstilling i Kulturhuset under Kulturdagene  i oktober 
og november.
Bjarke Regn Svendsen, Tistrup udstiller i salen og forhallen.

Cykelopera Anders Levring

Cafe Kølbert

Harald Haugaard og Helene Blum

LuLuLane

Martin Schack

Aarhus Pigekor

Stig Fog Andersen

- og meget 
mere...

kulturdagene Ølgod
HTH Køkkener - BDO Ølgod - Ølgod Apotek - BR-El A/S - EDC Mæglerne - Graven Nielsen & Kokkenborg A/S - GlasogFlasker.dk ApS - EJ Transport - SØS - Spisehuset 
- SuperBrugsen - Ølgod Bageri - Blomsterhjørnet - Frimor - Nørgaard Andersen Optik - Pizza og Kebabhuset - Stark - Woman - Den jyske Sparekasse - Din Tøjmand 
Henrik ApS - LANDMECO A/S - Esta la Milla og Idehuset - Partner Revision A/S - Autocentrum A/S - Just For You - Fri Bike shop - Kulturloppen - Xpedit A/S - Bøger og 
Papir - Quick Pak ApS - LPM PRODUCTION A/S - Tandlægerne i Ølgod ApS - Maggies Brugskunst & Specialiteter - Haahr Tømrer og Murer ApS - Hotel Hjedding - 
LARSEN PORTE APS - Anna Lise og Aage Dahl´s Fond - Varde Kommune - Ølgod Elfond - Sydbanks Sønderjyllands Fond

VI STØTTER KULTURDAGENE



Åbning af Kulturdagene 2017 Søndag den 1. oktober
Direktør for Pro Varde Finn Erik Kristiansen åbner Kulturdagene.

Åbningskoncert: De store klassikere vil klinge i salen, når Diana Haugland 
mezzopran, Cathrine Støvring Preussler sopran og pianist Jonas Lindorf, 
Musikkonservatoriet i Esbjerg, spiller en festlig åbningskoncert. De byder på 
humoristiske, smukke og finurlige stykker af bl.a. Mozart, Rossini og Brahms.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Koncert - LuLuLane og Simon Alsing Busk Søndag den 8. oktober
Eftermiddagen starter med en lille koncert af duoen Louise Dyrsø Larsen og 
Simon Alsing Busk.
Sangene smyger sig ind under huden og efterlader sig spor. Spor som giver en 
lyst til at dykke dybere ned under overfladen af duoens sange.

Efter en kop kaffe tager Stuepigens List – Opera på en cykel -  over. 
Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Koncerten 100 kr.

 Cykelopera gratis

Da lysekronen faldt ned i lagkagen Torsdag den 5. oktober
Forfatter og højskolemand, Niels Ole Frederiksen, Middelfart fortæller 
“Danmarks-historier” fra de sidste 70 år. Foredraget handler altså ikke om lag-
kager og lysekroner, men derimod om nogle historiske begivenheder som har 
gjort indtryk på ham. Det er ikke erindringsportrætter, men snarere anekdotiske 
erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Cykelopera - Bajadser
Hvis folket ikke finder vej til operaen, finder Operacyklen vej til folket. Pakket 
med italiensk jalousi. De fleste forbinder nok opera med store koncertsale, dybe 
orkestergrave, tyssende sidekammerater og billetreservationer i ualmindeligt god 
tid. Sådan har det ikke altid været, sådan behøver det ikke altid at være, og pop 
up-formatet Operacyklen beviser det og præsenterer operaer på en uventet facon.

Se ikke væk - Når angsten får overtaget Onsdag den 11. oktober
Karen Strandbygaard er opvokset i Ølgod og har udgivet bogen ”Se ikke væk 
– når angsten får overtaget” – I sit foredrag tager hun udgangspunkt i bogens 
fortælling om Anna, som konstant har katastrofetanker for sig selv og sin familie. 
Karen fortæller om ideen og baggrunden for bogen, og kommer derved også ind 
på sin egen families historie om angst.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Ølgoddreng med stor succes Onsdag den 25. oktober
Kristian Hundebøll har haft sin barndom og ungdom i Ølgod. Han blev 
student fra Grindsted Gymnasium og uddannet som cand.scient.pol. på 
Aarhus Universitet supplerede med INSEAD, MIT og Harvard Business 
School.  Har været EU-rådgiver for Fyns Amt i Bruxelles. Han modtog i 2014 
Dannebrogordenen. I dag er han leder af DLG, som er en af Europas største 
landbrugsvirksomheder. Firmaet har 7.400 medarbejdere i 11 lande.

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

Spil dansk - Fællessang og korsang

Kulturmarked

Torsdag den 26. oktober

Lørdag den 28. oktober

Fællessang fra den danske sangskat ledes af Dorthe Lundgaard. I løbet af aftenen 
optræden det rytmiske kor Stok og Steen under ledelse af Simon Alsing Busk 
En aften, man kun kan blive i godt humør af. Aftenen er en del af Spil Dansk ugen.

Denne dag vil Kulturhuset syde af aktivitet, for her er spændende mennesker med deres spæn-
dende hobbyting, som kan købes eller måske læres. Der vil også være lidt til ganen, for nogle 
stande har smagsprøver. Også biblioteket, museet, lokalhistorisk arkiv er åbne denne dag og 
fyldt med aktiviteter for børn og voksne. I den store sal vil der foruden boder og Kulturloppen 
være musikalsk optræden, og denne kan man nyde med lidt lækkert fra Kulturdagscafeen. Der 
vil i løbet af dagen komme overraskende aktiviteter – se dagspressen og Facebook.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
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er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Edith Piaf i ord og toner Onsdag den 1. november
Lillian Hjort-Westh var i mange år den ene del af forstanderparret på 
Bornholms Højskole. Med udgangspunkt i bogen ”Piaf – Frankrigs store 
sangerinde” tager hun os med gennem en fortælling om Edith Piafs liv fra 
fødsel til død. 
Vi skal også lytte til ”Spurvens” dejlige sange.

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

er åben

Kulturdagefest Lørdag den 4. november
Årets fest i Kulturdagene får i år et helt nyt tilsnit. Vi har hyret nogle 
vanvittige og morsomme tjenere fra cafe Kølbert i Århus. Café Kølberts 
tjenershow er et helt unikt underholdningskoncept hvor improviserede 
optrin har publikum som medspillere. Café Kølberts tjenershow foregår 
imens vi spiser dejlig mad. Efterfølgende er der mulighed for en sving-
om til Ib og Hennies medrivende dansemusik.

Tid: 18.30-24.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 300 kr.
Tilmelding starter den 1. oktober til Annie 
Hykkelbjerg: kultur@hykkelbjerg.dk
- senest den 1. november

Fredagsbar - Bakri Hammami Fredag den 3. november
Rammerne for Kulturdagenes fredagscaféer er sat i Bryghuset. Kom selv, 
tag din ven, nabo eller kæreste under armen til Bryghuset alle fredage 
i november. Nyd en kop kaffe eller en fadøl til tonerne fra forskellige 
musikgrupper med tilknytning til Ølgod. På den første fredag skal vi skal 
møde den herboende syriske sanger Bakri Hammami. 

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis. Da der er gratis adgang, 
lader vi hatten gå rundt. Arrangeret sam-
men med Ølgod Bryghus

Aarhus Pigekor Søndag den 5. november
Vi har været så heldige at engagere Aarhus Pigekor i år. Aarhus 
Pigekor består af 36 piger og er blandt verdens allerbedste. Koret har 
deltaget og vundet talrige konkurrencer og er blevet kåret til verdens 
bedste pigekor i Riga i 2014.
I Aarhus Pigekor er repertoiret både verdsligt og kirkeligt og ofte fra det 
udfordrende klassiske korrepertoire.

Tid: 16.00
Sted: Ølgod Kirke
Entré: 100 kr.

Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Menighedsråd

Harald Haugaard og Helene Blum Torsdag den 9. november
Kulturdagene har i år formået også at få folkemusik på programmet 
og det endda med et af Danmarks bedste formidlere af denne genre. 
Bandet med Harald Haugaard og Helene Blum åbnede i 2014 
Tønderfestival med et ”musikalsk festfyrværkeri” og har turneret verden 
rundt i flere år. Revl og Krat. Efter endt koncert spiller det lokale band 
Revl og Krat op til dans. 

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Arrangeret i samarbejde med
ØGU’s Folkedansere

Teatret OM - 3 i 12 Mandag den 30. oktober
Er en parafrase om tiden,  opført af Teatret OM.
Det handler om tiden – den går, den står stille, vi har for meget, men også for 
lidt. Den er dyrebar og vi slår den ihjel. Den var engang, den er her og NU og 
den vil være her, når vi ikke er mere.
Forestillingen henvender sig både til unge og det voksne publikum.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Stig Fogh Andersen - synger nordiske sange Søndag den 12. november
Kgl. operasanger Stig Fogh Andersen og pianisten Kirstine Thorup 
fortæller, synger og spiller musik af Heise, Sjøgren Grieg ,Kjerulf, Aulin, 
Backer-Grøndah, Miskow og Matti Borg.  
23 sange fra Holger Drachmans roman “Tannhäuser” belyst af 8 nor-
diske komponister. Sange får ny betydning, sat ind i romanens sammen-
hæng.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Arrangeret i samarbejde med 
Varde Musikforening

Skumringstime Mandag den 13. november
Ølgod bibliotek fejrer Nordisk Biblioteksuge for 22 gang i stearinly-
sets skær.

Hans Vestager læser op af bogen ”Is”, skrevet af den finlandssvenske 
forfatter Ulla-Lena Lundberg.

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

WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK
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Tangoaften Tirsdag den 31. oktober
Kom og lær’ at danse tango. Inge og Lars har lovet at guide os igennem denne 
sensuelle og dramatiske dans, så kridt danseskoene og spring ud i noget nyt.
Så har du lært tango til Kulturdagefesten.

Tid: 19.30-21.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.

Medbring selv kaffe

Fredagsbar - Vadehavets Helte Fredag den 10. november
Denne fredag får vi besøg af Vadehavets Helte – et band med 5 spillemænd 
fra Fanø. Gruppen spiller amerikansk old time, engelsk og fransk-canadisk musik. 
De spiller, fordi de kan lide at spille sammen og hensigten med musikken er 
netop den, at den bliver spillet spontant og giver en glad stemning her og nu. Det 
lokale islæt i gruppen er violinisten Bent Steffensen, som for længe siden boede i 
Skovlund.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Caféen
er åben



Åbning af Kulturdagene 2017 Søndag den 1. oktober
Direktør for Pro Varde Finn Erik Kristiansen åbner Kulturdagene.

Åbningskoncert: De store klassikere vil klinge i salen, når Diana Haugland 
mezzopran, Cathrine Støvring Preussler sopran og pianist Jonas Lindorf, 
Musikkonservatoriet i Esbjerg, spiller en festlig åbningskoncert. De byder på 
humoristiske, smukke og finurlige stykker af bl.a. Mozart, Rossini og Brahms.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Koncert - LuLuLane og Simon Alsing Busk Søndag den 8. oktober
Eftermiddagen starter med en lille koncert af duoen Louise Dyrsø Larsen og 
Simon Alsing Busk.
Sangene smyger sig ind under huden og efterlader sig spor. Spor som giver en 
lyst til at dykke dybere ned under overfladen af duoens sange.

Efter en kop kaffe tager Stuepigens List – Opera på en cykel -  over. 
Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Koncerten 100 kr.

 Cykelopera gratis

Da lysekronen faldt ned i lagkagen Torsdag den 5. oktober
Forfatter og højskolemand, Niels Ole Frederiksen, Middelfart fortæller 
“Danmarks-historier” fra de sidste 70 år. Foredraget handler altså ikke om lag-
kager og lysekroner, men derimod om nogle historiske begivenheder som har 
gjort indtryk på ham. Det er ikke erindringsportrætter, men snarere anekdotiske 
erindringsglimt med en historisk reference tilsat lidt biografisk gemyse

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Cykelopera - Bajadser
Hvis folket ikke finder vej til operaen, finder Operacyklen vej til folket. Pakket 
med italiensk jalousi. De fleste forbinder nok opera med store koncertsale, dybe 
orkestergrave, tyssende sidekammerater og billetreservationer i ualmindeligt god 
tid. Sådan har det ikke altid været, sådan behøver det ikke altid at være, og pop 
up-formatet Operacyklen beviser det og præsenterer operaer på en uventet facon.

Se ikke væk - Når angsten får overtaget Onsdag den 11. oktober
Karen Strandbygaard er opvokset i Ølgod og har udgivet bogen ”Se ikke væk 
– når angsten får overtaget” – I sit foredrag tager hun udgangspunkt i bogens 
fortælling om Anna, som konstant har katastrofetanker for sig selv og sin familie. 
Karen fortæller om ideen og baggrunden for bogen, og kommer derved også ind 
på sin egen families historie om angst.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Ølgoddreng med stor succes Onsdag den 25. oktober
Kristian Hundebøll har haft sin barndom og ungdom i Ølgod. Han blev 
student fra Grindsted Gymnasium og uddannet som cand.scient.pol. på 
Aarhus Universitet supplerede med INSEAD, MIT og Harvard Business 
School.  Har været EU-rådgiver for Fyns Amt i Bruxelles. Han modtog i 2014 
Dannebrogordenen. I dag er han leder af DLG, som er en af Europas største 
landbrugsvirksomheder. Firmaet har 7.400 medarbejdere i 11 lande.

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

Spil dansk - Fællessang og korsang

Kulturmarked

Torsdag den 26. oktober

Lørdag den 28. oktober

Fællessang fra den danske sangskat ledes af Dorthe Lundgaard. I løbet af aftenen 
optræden det rytmiske kor Stok og Steen under ledelse af Simon Alsing Busk 
En aften, man kun kan blive i godt humør af. Aftenen er en del af Spil Dansk ugen.

Denne dag vil Kulturhuset syde af aktivitet, for her er spændende mennesker med deres spæn-
dende hobbyting, som kan købes eller måske læres. Der vil også være lidt til ganen, for nogle 
stande har smagsprøver. Også biblioteket, museet, lokalhistorisk arkiv er åbne denne dag og 
fyldt med aktiviteter for børn og voksne. I den store sal vil der foruden boder og Kulturloppen 
være musikalsk optræden, og denne kan man nyde med lidt lækkert fra Kulturdagscafeen. Der 
vil i løbet af dagen komme overraskende aktiviteter – se dagspressen og Facebook.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
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Edith Piaf i ord og toner Onsdag den 1. november
Lillian Hjort-Westh var i mange år den ene del af forstanderparret på 
Bornholms Højskole. Med udgangspunkt i bogen ”Piaf – Frankrigs store 
sangerinde” tager hun os med gennem en fortælling om Edith Piafs liv fra 
fødsel til død. 
Vi skal også lytte til ”Spurvens” dejlige sange.

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

er åben

Kulturdagefest Lørdag den 4. november
Årets fest i Kulturdagene får i år et helt nyt tilsnit. Vi har hyret nogle 
vanvittige og morsomme tjenere fra cafe Kølbert i Århus. Café Kølberts 
tjenershow er et helt unikt underholdningskoncept hvor improviserede 
optrin har publikum som medspillere. Café Kølberts tjenershow foregår 
imens vi spiser dejlig mad. Efterfølgende er der mulighed for en sving-
om til Ib og Hennies medrivende dansemusik.

Tid: 18.30-24.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 300 kr.
Tilmelding starter den 1. oktober til Annie 
Hykkelbjerg: kultur@hykkelbjerg.dk
- senest den 1. november

Fredagsbar - Bakri Hammami Fredag den 3. november
Rammerne for Kulturdagenes fredagscaféer er sat i Bryghuset. Kom selv, 
tag din ven, nabo eller kæreste under armen til Bryghuset alle fredage 
i november. Nyd en kop kaffe eller en fadøl til tonerne fra forskellige 
musikgrupper med tilknytning til Ølgod. På den første fredag skal vi skal 
møde den herboende syriske sanger Bakri Hammami. 

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis. Da der er gratis adgang, 
lader vi hatten gå rundt. Arrangeret sam-
men med Ølgod Bryghus

Aarhus Pigekor Søndag den 5. november
Vi har været så heldige at engagere Aarhus Pigekor i år. Aarhus 
Pigekor består af 36 piger og er blandt verdens allerbedste. Koret har 
deltaget og vundet talrige konkurrencer og er blevet kåret til verdens 
bedste pigekor i Riga i 2014.
I Aarhus Pigekor er repertoiret både verdsligt og kirkeligt og ofte fra det 
udfordrende klassiske korrepertoire.

Tid: 16.00
Sted: Ølgod Kirke
Entré: 100 kr.

Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Menighedsråd

Harald Haugaard og Helene Blum Torsdag den 9. november
Kulturdagene har i år formået også at få folkemusik på programmet 
og det endda med et af Danmarks bedste formidlere af denne genre. 
Bandet med Harald Haugaard og Helene Blum åbnede i 2014 
Tønderfestival med et ”musikalsk festfyrværkeri” og har turneret verden 
rundt i flere år. Revl og Krat. Efter endt koncert spiller det lokale band 
Revl og Krat op til dans. 

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Arrangeret i samarbejde med
ØGU’s Folkedansere

Teatret OM - 3 i 12 Mandag den 30. oktober
Er en parafrase om tiden,  opført af Teatret OM.
Det handler om tiden – den går, den står stille, vi har for meget, men også for 
lidt. Den er dyrebar og vi slår den ihjel. Den var engang, den er her og NU og 
den vil være her, når vi ikke er mere.
Forestillingen henvender sig både til unge og det voksne publikum.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Stig Fogh Andersen - synger nordiske sange Søndag den 12. november
Kgl. operasanger Stig Fogh Andersen og pianisten Kirstine Thorup 
fortæller, synger og spiller musik af Heise, Sjøgren Grieg ,Kjerulf, Aulin, 
Backer-Grøndah, Miskow og Matti Borg.  
23 sange fra Holger Drachmans roman “Tannhäuser” belyst af 8 nor-
diske komponister. Sange får ny betydning, sat ind i romanens sammen-
hæng.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Arrangeret i samarbejde med 
Varde Musikforening

Skumringstime Mandag den 13. november
Ølgod bibliotek fejrer Nordisk Biblioteksuge for 22 gang i stearinly-
sets skær.

Hans Vestager læser op af bogen ”Is”, skrevet af den finlandssvenske 
forfatter Ulla-Lena Lundberg.

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

WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK WWW.KULTURDAGENE.DK · FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK
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Tangoaften Tirsdag den 31. oktober
Kom og lær’ at danse tango. Inge og Lars har lovet at guide os igennem denne 
sensuelle og dramatiske dans, så kridt danseskoene og spring ud i noget nyt.
Så har du lært tango til Kulturdagefesten.

Tid: 19.30-21.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.

Medbring selv kaffe

Fredagsbar - Vadehavets Helte Fredag den 10. november
Denne fredag får vi besøg af Vadehavets Helte – et band med 5 spillemænd 
fra Fanø. Gruppen spiller amerikansk old time, engelsk og fransk-canadisk musik. 
De spiller, fordi de kan lide at spille sammen og hensigten med musikken er 
netop den, at den bliver spillet spontant og giver en glad stemning her og nu. Det 
lokale islæt i gruppen er violinisten Bent Steffensen, som for længe siden boede i 
Skovlund.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Caféen
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KULTURDAGSCAFEEN
Caféen vil være åben ved de fleste arrangementer, se under det enkelte arrangement i pro-
grammet Vi glæder os til at se jer.

KULTURDAGEFORENINGEN
Bestyrelsen: Arbejdsgruppe:
Rigmor Bek-Pedersen (formand) Hanne Bech
Eva Holt Johannessen (kasserer) Gudrun Brodersen
Anne-Mette Strebel (sekretær) Anne Bringgaard  
Lis Theilgaard Bodil Kirt
Annie Hykkelbjerg Leila Germansen

KONKURRENCE

2017
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 PROGRAM2017

Musikalsk julestue for børn i alderen 2-4 år

Nissedrys - Louise Schouw Teater

Martin Schack - Jazz

Guitarkoncert med Anders Levring

Fredag den 1. december

Lørdag den 25. november

Lørdag den 9. december

Tirsdag den 28. november

Lis Theilgaard tager dit barn med en tur til Nisseland. Vi synger både nye og 
gamle melodier, spiller til og danser nissedanse i julestuen. 
Medbring meget gerne nissehue.

Julemanden har forrygende travlt med at få lavet alle julegaverne til tiden – og 
han ved godt, at børnene kan blive lidt utrygge med sådan en stresset julemand. 
Derfor har han lavet en aftale med sin dejlige kone Nissemor og sin søde datter, 
nissepigen Kanelia, om at hygge og fortælle om alt det der sker inden det bliver 
rigtig juleaften. Nissemor elsker at spise risengrød, danse nissedans og fortælle 
historier – især om nisser og trolde. 

Pianisten Martin Schack har igen samlet et stjernehold af jazzmusikere. Denne 
gang omkring udvalgte danske jule- og vintersange. Fremførelsen er et resultat af 
Martin Schacks smagfulde og musikalske arrangementer af håndplukkede danske 
sange. Sangene og melodierne bliver spillet med stort overskud, indlevelse, res-
pekt for det “oprindelige oplæg” tilsat et dybt og swingende beat, der har sin rod i 
den jyske muldjord. Martin Schack spiller denne aften sammen med Morten Lund, 
Morten Ramsbøll og Michael Olsen.

Vi starter aftenen med at tilbyde hygge omkring en Tapasplatte. 

Ved koncerten spiller Anders Levring egne bearbejdelser af folkemusik og sange 
fra den danske sangskat samt musik af de store guitarmestre. Musik, som bringes 
til live i nuet på et udsøgt håndbygget instrument fra guitarens hjemland Spanien. 
Anders Levring er uddannet fra Vestjysk Musikkonservatorium med Klassisk guitar 
som hovedfag.

Tid: 16.00-16.45
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
- men billetter skal afhentes på Ølgod Bibliotek 
senest torsdag den 30. november

Tid: 10.00-10.35
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.: 
Tilm.nødv. Både børn og voksne skal have billet, som 
købes på www.vardebib.dk/detsker, senest torsdag d. 
23.nov. For børn 2-6 år. 
Arr. i samarbejde med Ølgod Bibliotek 

Tid: Tapas: 18.00
 Koncert: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 170 kr.
 incl. tapas - kun koncert 100 kr.
Man skal bestille Tapas og billet – eller kun billet 
– på www.vardebib.dk/detsker
Billetsalget starter 1. okt. 
(Vi kan max have 200 tilhører)

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr.

Caféen
er åben
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Fredagsbar - Romamusik Fredag den 17. november
Kom i baren og hør Romamusik. En trio for klarinet, basklarinet og harmonika 
spiller romafolkets musik. Romamusik – eller Sigøjnermusik er i bred forstand 
betegnelse for den musik, som dyrkes af sigøjnere, og i mere snæver betydning 
den musik, som sigøjnerne selv betragter som deres egen. Der er flerstemmige 
sange om sorg og glæde. Det lokale islæt er Lis Theilgaard som fhv. musik-
skoleleder i Ølgod.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Kulturdagsgudstjeneste Søndag den 19. november
Gudstjenesten med Else Juul krydres med sang og musik af to præster 
Carsten Tranberg-Krab og Peter Danielsen. 
De spiller og synger Leonard Cohen sange.

Tid: 10.30
Sted: Ølgod Kirke
Entré: 
Der serveres kirkekaffe
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Menighedsråd

Fredagsbar - NotaBene Fredag den 24. november
Den fornøjelige og superoplagte gruppe af Ølgod-folk, som kalder sig NotaBene 
kommer i baren og optræder på slap line. Gruppen synger til klaverakkompagne-
ment af Hanne Bech. Kom og lyt til et hav af kendte danske sange, evergreens 
- og syng endelig med på de glade sange.

Tid: 16.30
Sted: Ølgod Bryghus
Entré: Gratis
Da der er gratis adgang, lader vi hatten gå 
rundt.
Arrangeret sammen med Ølgod Bryghus

Udstilling i Kulturhuset under Kulturdagene  i oktober 
og november.
Bjarke Regn Svendsen, Tistrup udstiller i salen og forhallen.

Cykelopera Anders Levring

Cafe Kølbert

Harald Haugaard og Helene Blum

LuLuLane

Martin Schack

Aarhus Pigekor

Stig Fog Andersen

- og meget 
mere...

kulturdagene Ølgod
HTH Køkkener - BDO Ølgod - Ølgod Apotek - BR-El A/S - EDC Mæglerne - Graven Nielsen & Kokkenborg A/S - GlasogFlasker.dk ApS - EJ Transport - SØS - Spisehuset 
- SuperBrugsen - Ølgod Bageri - Blomsterhjørnet - Frimor - Nørgaard Andersen Optik - Pizza og Kebabhuset - Stark - Woman - Den jyske Sparekasse - Din Tøjmand 
Henrik ApS - LANDMECO A/S - Esta la Milla og Idehuset - Partner Revision A/S - Autocentrum A/S - Just For You - Fri Bike shop - Kulturloppen - Xpedit A/S - Bøger og 
Papir - Quick Pak ApS - LPM PRODUCTION A/S - Tandlægerne i Ølgod ApS - Maggies Brugskunst & Specialiteter - Haahr Tømrer og Murer ApS - Hotel Hjedding - 
LARSEN PORTE APS - Anna Lise og Aage Dahl´s Fond - Varde Kommune - Ølgod Elfond - Sydbanks Sønderjyllands Fond

VI STØTTER KULTURDAGENE


