
PROGRAM2019
kulturdagene Ølgod

30 års jubilæumsprogram



Åbning af Kulturdagene 2019
Kristian Hundebøll

Søndag den 15. september

Onsdag den 18. september

Kristian Hundebøll har siden 2013 været direktør for landbrugsselskabet 
DLG. Han er vokset op her på egnen og har stadig kontakt til gamle venner her 
i Ølgod.

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

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med: 
Kommunens kunstudvalg, 
Skulptur Ølgod, Ølgod Udviklingsråd

Ølgod-drengen sælger postevand Tirsdag den 24. september

Lørdag den 28. september

Iværksætter og Ølgod-dreng Jesper Kjeldsen sælger dansk postevand på 
karton som et bæredygtigt alternativ til kildevand på flasker. Idealisten Jesper 
vil gerne sætte et fingeraftryk til gavn for kommende generationer. Han vil 
denne aften fortælle om sin snoede vej over Legoland Show Academy, 10 år 
i Grønland, Kaospilotuddannelsen og et politisk engagement, som i dag er 
drivkraften bag Postevand.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr.

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

Højt til himlen - lokalsamfund, kunst og omverden

Åbningskoncert med Sven Slot & Ludwig

Debataften med kunstnere, lokalpolitiker og lokale borgere. Forfatter Knud 
Romer og billedkunstner Felix Pedersen deltager i panelet. Hvad kan vi 
bruge kulturen til lokalt og i hvilken retning skal kulturen gå? Alle kan byde ind 
med spændende tanker om det kommende kulturliv. Vi håber, at mange vil møde 
op og hjælpe til med, at få kulturlivet i Ølgod til også at blomstre i fremtiden.

Pianist Sven Micha Slot, tidligere bosiddende i Ølgod, og hans søn Ludwig 
åbner Kulturdagene Ølgod med en eksklusiv jubilæumskoncert. Sven blev i en 
alder af kun 15 år optaget på Musikkonservatoriet i Århus og har herefter videre-
uddannet sig i Oslo og Hannover. Vi glæder os til igen at opleve Sven og ikke 
mindst hans søn Ludwig på cello.

Hvide Sande Master Class
Hvide Sand Masterclass er en international masterclass for unge klassiske 
pianister, violinister, bratschister, cellister og kammermusikere - på og over 
konservatorieniveau. På denne koncert vil de 2 masterclass professorer Henrik 
Brendstrup og Ernst Kovacic og udvalgte unge, spille et dejligt program for 
strygere og kulturhusets dejlige flygel vil blive brugt til forskellige kombinationer af 
kammermusikalsk sammenspil.

Røde Kors – Altid til stede Tirsdag den 1. oktober
Røde Kors hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i 
bilen til krige på den anden side af jorden. Hør generalsekretær Anders Ladekarls 
levende foredrag med afsæt i årelange erfaringer med internationalt og nationalt 
humanitært hjælpearbejde. Og deltag i en åben dialog, hvor du kommer tæt på orkaner, 
jordskælv, oversvømmelser, tørke og krige ude i verden og fattigdom/ensomhed i 
Danmark.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. der går til Røde Kors
Arrangeret i samarbejde med: 
Røde Kors Ølgod

Anne Glad. ”Kan det bære?” Tirsdag den 8. oktober
Anne Glad Wagner er en dansk reklametekstforfatter, livsstilsekspert og 
foredragsholder, der især er kendt fra sin medvirken i flere tv-programmer, 
specielt Kender du typen? på DR. Anne Glad er cand.mag. i nordisk litteratur og 
filmvidenskab, men valgte efterfølgende at arbejde som tekstforfatter i reklame-
branchens. Kom og mød en af Tv’s absolutte darlings.

Tid: 19.30
Sted: Ølgod Efterskole
Entré: 150 kr. 
Arrangeret i samarbejde med: 
Ølgod Efterskole

Mette Guldberg – Et liv med spændende opgaver Onsdag den 23. oktober
Mette Guldberg vil denne aften fortælle om alle de spændende ting, hun gennem 
sit liv har beskæftiget sig med. Mette er kendt i Ølgod, da hun fra 1990-1994 var 
museumsinspektør for Ølgod Museum, hvor hun særligt arbejdede med formidling 
og særudstillinger. Dette resulterede senere i  en PHD i Jydepotter. Hun er nu ansat 
på Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg, men bruger også tid på bestyrelsesarbejde i 
museumsverdenen.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 50 kr. for ikke medlemmer af
 Museumsforeningen.
Arrangeret i samarbejde med
Ølgod Museumsforening
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De 3 Kgl. Sopraner Søndag den 6. oktober
Jubilæumskoncert med de 3 Kgl. Sopraner Charlotte Meldgaard, Karen 
Dinitzen og Pernille Bruun. Et sandt musikalsk festfyrværkeri og de ultimative 
leverandør af et show med alt, hvad hjertet kan begære! Her får du opera-arier, 
populære operettetoner, hitsene fra musicalens verden og perler fra såvel den dan-
ske som den nordiske sangskat.

Tid: 14.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.
 Gratis for børn og unge
 under 18 år. Caféen

er åben

Debataften



Kulturdagsmarked Lørdag den 26. 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 af Sherif Haps for de 4-9 årige, Varde Musikskole, 
mannequinopvisning af byens genbrugsbutikker osv. Samt aktiviteter for børnene på 
biblioteket og museet. Kom og kig og gør en god handel.

Tid: 10.00-16.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med: 
biblioteket, museet og 
lokalhistorisk arkiv

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Fredagsbar med Louise Theilgaard Fredag den 1. november
Louise Theilgaard var så glad for at synge i Bryghuset så hun kommer 
igen og synger kendte og elegante engelske pop- og musicalsange og 
måske får vi lidt svensk musik fra ABBA´s repertoire. Kom glad, læn jer 
tilbage, slap af og nyd sangene og en friskbrygget kaffe eller fadøl.

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

Aage Kristian Olsen Alstrup Onsdag den 6. november
Fra slagtesvin til forsøgsgris. Aage Kristian Olsen Alstrup er født og 
opvokset i Ølgod. Oprindelig ville han være landmand men endte som 
hjerneforsker på Aarhus Universitetshospital. I foredraget vil han fortælle 
om sin vej ind i forskningens verden og om, hvordan man kan bruge 
forsøgsdyr til forskning i Parkinsons Sygdom og Alzheimers.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr. Gratis for medlemmer
Arrangeret i samarbejde med 
Grundtvigsk Foredragsforening.

Kulturdagsfest Lørdag den 2. november
Kulturdagenes 30 års-jubilæum skal fejres med et brag af en fest i Kulturhuset. 
Lækker mad bliver serveret af de underholdende tjenere fra Café Kølbert, der 
også serverer noget for lattermusklerne. Gulvet i salen bliver hurtigt fyldt, når 
Ib og Hennie spiller op til dans, og kulturloppens tombola giver mulighed for 
at vinde ting, som man absolut ikke kan undvære. Kom til en god og sjov aften 
med god mad, underholdning og dans sammen med gode venner og naboer.

Tid: 18.30-24.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 300 kr. inkl. mad. Tilm. senest 
den 29. oktober tlf.: 61741033 
eller mail: ajstrebel@bbsyd.dk.

Argentinsk Tangoaften Torsdag den 7. november
Harmonikavirtuos IB Buchholtz og marimba virtuos Kai Stensgaard 
er duen BuchholtzStensgaardTango. De danner trio sammen med den 
fantastiske tangosanger Gabrielle Amadeo Videla direkte fra Buenos 
Aires, Argentina. Koncerten byder blandt andet på traditionelle argentin-
ske tangoer af Carlos Gardel og tango nuevo af Astor Piazolla.

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 75 kr.

Fredagsbar med Mads & Simon Fredag den 8. november
Duoen Mads og Simon er uhyre populær på hjemegnen, Skjern. De 
samler læssevis af publikummer og deres fortolkning af musikken giver 
os virkelig smæk for skillingen. Kom glad til en gedigen omgang pop, 
rock og blues….Mads er forresten søn af næste uges solist.

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

Koncert med Treenighedskirkens Drengekor Søndag den 27. oktober
Treenighedskirkens Drengekor består af 45 drenge og mænd som i år 
besøger Ølgod Kirke i Kulturdagene. Det kendte, aktive kor og dets leder gennem 
næsten 30 år, Lone Gislinge er lige ”landet” i Danmark fra en korfestival i 
Grækenland og vi kan glæde os til et kor i absolut topform.

Tid: 19.00
Sted: Ølgod Kirke
Entré: 100 kr.
Arrangeret i samarbejde med: 
Menighedsrådet
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Spil Dansk Torsdag den 31. oktober
Dorte Lundgaard kommer igen i år til Spil Dansk aftenen. I år spiller 
hun sammen med Benny M.D. Simmelsgaard, som har læst musik på 
Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus Universitet. Benny har spillet i små orkestre 
– primært folkemusik og swing, deltaget i musikfestivaler i ind- og udland, og
indspillet flere cd´er. Undervist i musik på kurser og aftenskole gennem 30 år og
været klassisk kordirigent gennem 10 år.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 20 kr.

Skumringstime. Nordisk biblioteksuge Mandag den 11. 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. Bogen er ”Barbettes gæstebud” skrevet af Karen Blixen.
Oplæser Sanne Gade Jensen, Ølgod. Biblioteket serverer kaffe og kage.

Tid: 19.00
Sted: Kulturhuset
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med
Biblioteket
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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 Bodil Kirt 
Anne-Mette Strebel Gudrun Brodersen Gudrun Brodersen
Lis Theilgaard Else Okkels 
Inge Kristensen 
Leila Germandsen 

KONKURRENCE

2019
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

Kulturdagsgudstjeneste

Koncert med Willy Egmose trio

Søndag den 17. november

Tirsdag den 19. november

Gudstjenesten denne dag bliver krydret af dejlig musik, så ud over salmesang og 
prædiken, får man også oplevelsen af, at en gudstjeneste kan være meget mere. 
Musikken leveres af Kristian Rusbjerg på harmonika og Jacob Venndt på 
kromatisk mundharpe, akkord mundharpe, el-bas og sav.

Willy Egmose på flygel, Jeppe Smith Olsen på bas og Esben Laub von 
Lillienskjold på trommer. De tre dygtige, og meget rutinerede herre fortolker 
folkesange, salmer og jazzstandards så det er den rene fryd at lytte til. Indimellem 
fortæller de røverhistorier – en særdeles musikalsk og fornøjelig aften venter os.

Tid: 10.30
Sted: Ølgod Kirke
Entré: Gratis
Arrangeret i samarbejde med: 
Ølgod menighedsråd

Tid: 19.30
Sted: Kulturhuset
Entré: 100 kr.

Gratis for børn og unge
under 18 år.

Fredagsbar med Tove Pontoppidan Fredag den 15. november
Denne eftermiddag skal vi høre Tove Pontoppidan. Selv om Tove er vokset 
op i Kvong, er hun også kendt i Ølgod som datter af Mary, som i en årrække 
arbejdede i Kulturhuset. Toves repertoire er både spændende og alsidigt. Vi 
skal høre hendes meget musikalske udtryk i blues-, rock- og popmusikken 
og måske lidt country? Gå endelig ikke glip af denne oplevelse og indtag 
Bryghusets gode atmosfære sammen med Tove.

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

Isprinsessen – et vintereventyr Lørdag den 16. november
Julebørneteater. Isprinsessen kommer og fortæller om alle hendes venner, 
der bor inde i hendes magiske snekugler. Men der er noget galt. For har 
Isprinsessen egentlig lov til at spærre andre inde i hendes snekugler?
For de 4-9 årige.

Tid: 10.00
Sted: Kulturhuset
Entré: 25 kr. for både børn og voksne.
Billetter købes på www.vardebib.dk/arrange-
menter. Arrangeret i samarbejde med: 
Biblioteket og Multietnisk Forening Ølgod.

HTH
Landmeco A/S
Graven Nielsen 
 & Kokkenborg A/S
LPM Production A/S
Den jyske Sparekasse
Partner Revision
EDC mæglerne

BDO A/S
Xpedit
Henrik din Tøjmand
BR-EL A/S
Ølgod Apotek
Tandlægerne I Ølgod Aps
Auto Centrum
Glas og Flasker

Haahr Tømrer og 
 Murer ApS 
Ølgod Erhvervspark
Quickpak
SØS
HTH Køkkenforum
Hotel Hjedding
Super Brugsen 

Pagoden
Woman
Just for You
Stark
Blomsterhjørnet
Maggies Brugskunst og 
Specialiteter
Smagsgalleriet Ansager

Rebus
Ølgod bageri
Nørgaard Andersen Optik
Kebabhuset 
Fri Bike Shop
Anne Lise og 
 Aage Dahl Fonden
Ølgod EL Fond

Varde Kommune
Sydbank Sønderjyllands 
 Fond
Kristian Hundebøll
Kulturloppen
Ølgod Bryghus

VI STØTTER KULTURDAGENE:
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Gourmetaften med Allan Jylov Torsdag den 14. november
Kulturdagene har denne aften fået Allan Jylov, vært og kok på Henne Mølleå 
Badehotel. Han vil servere smagsprøver på 3 af deres signaturretter samt fortælle 
om tidens trend i madens verden og visionerne for HMÅ. Allan Jylov har arbejdet 
på forskellige restauranter i Sydjylland, så der er megen erfaring at dele ud af.

Tid: 18.30
Sted: HTH Køkkenforum, Industrivej 5
Entré: 200 kr. Billetter kan bestilles fra 
den 1. sept. på tlf. 61741033 
eller mail: ajstrebel@bbsyd.dk
I samarbejde med HTH Køkkenforum

Caféen
er åben

Caféen
er åben

Baltic Crossing – Nordeuropæisk Folkemusik Mandag den 11. november
Kulturdagene får igen besøg af folkemusikeren Kristian Bugge med 
gruppen Baltic Crossing, hvor han spiller sammen med 4 andre fra 
henholdsvis England og Finland. De spiller nordisk og keltisk musik 
med stor livsglæde og humor, og de har spillet rundt i verden på diverse 
folkemusikfestivaler. – Måske der også bliver tid/plads til en lille sving-
om til den inciterende musik.

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


