Kunst & Kulturklubben
Der har været en rigtig god tilslutning til vores efterårsarrangementer. Efter Nytår vil vi byde på en ny afvekslende
blanding af film og foredrag.
”Her er mit liv” Under denne overskrift fortalte beboeren Vagn Jensen på 92 år, en ”fængslende” historie om sit
arbejde i Horserød statsfængsel og om sin deltagelse i sabotage under krigen. Der var også lige plads til rim historien om malkekoen ”Maren” denne aften. Der var en ualmindelig stor tilslutning,55-60 prs., var mødt op til en
rigtig interessant og hyggelig aften. En stor tak til Vagn. En ubetinget succes vi gerne gentager. Alle har et liv med sin
egen historie, skulle du have lyst til at delagtiggøre os andre i din historie, så giv os lige et praj! Vi hjælper gerne med
alt det praktiske.

Inspiration

Det er vigtigt for, at vi kan holde et godt og interessant niveau i kunstklubben, at vi får god opbakning ikke
mindst med mange impulser fra medlemmerne. Så kom bare frit frem!

Om medlemskab.
I princippet er alle arrangementer åbne for alle beboere, uanset medlemskab eller ej, men uden
kontingentet fra de beboere ,som er medlemmer, ville det ikke være muligt at købe film, betale honorar,
betale licens, afholde diverse arrangementer, skænke vin osv. Ofte dækker entreen ikke til foredrag og Vin.
Der tages fortrinsvis kun entre, hvor det er udefra kommende foredragsholdere, ofte lykkedes det at få
aktørerne til en reduceret pris, ellers ville arrangementer af den art ikke være muligt. Hvis du ikke i
forvejen er medlem og kan undvære beskedne kr. 100,00 årligt(pr. person) for et medlemskab, så henvend
dig gerne til klubbens kasserer Bent Bunde.

Aktiviteter jan-feb.2014

Ferniseringer

Mandag den 6. januar kl. 14:00i pejsestuen begynder vi året med fernisering med ikke mindre end vor egen
kunstner,Sonja Egesø,der udstiller sine dejlige malerier. Vi byder som altid på et glas. Der arbejdes løbende med at
kunne præsentere nye kunstnere i løbet af året.

Filmaftener i selskabslokalet.
Mandag den 6. januar kl. 18:30 skal vi se den anmelderroste dansk-engelskr romantiske komedie fra 2012 med
titlen: Den skaldede frisør.
Mandag den 13. januar kl. 18:30 skal vi se den danske komedie fra 1967 om det gode skib Martha. En film som
sikkert mange af os har set, måske op til flere gange, men som altid er sikker for en god og befriende latter… Den er
blevet lidt af en kultfilm..
Mandag den 20. januar kl.18:00 skal vi se drama. Den indiske film fra 2008: Slumdog Millionaire.Filmen fik ikke
mindre end 8 oscars, har du set filmen? Så se den igen, en fantastisk stærk film.
Mandag den 27. januar kl.18:30 skal vi se den danske klassiske farce fra 1959 i S/H med titlen: Vi er alle sammen
tossede bl.a.med Dirch Passer og Kjeld Petersen. Der tages god gas på velfærdssamfundet.
Mandag den 3. februar kl. 18:00 er der Action film i lokalet. Det er tidlig søndagmorgen den 7. december 1941 da de
japanske Zero-fly i lav højde stryger ind over Hawaiis kyst… Vi skal se 3 timers filmen fra 2001 Pearl Harbor. Krig og
kærlighed når det er bedst. Flotte billeder og lyd. Kom og oplev vores lyd og billedanlæg for fuld udblæsning. Der
holdes 15 minutters pause midt i filmen.
Mandag den 10. februar kl. 18:30 skal vi se den danske film fra 2013 med titlen: Spies - Glistrup. En film i fiktionens
verden, heri fortæller Christoffer Boe sin helt egen historie om to karismatiske og topbegavede excentrikere, der
ændrede både Danmark og danskernes hverdag.
Mandag den 17. februar kl. 18:30 er der amerikansk krimi komedie fra 1999 på programmet med titlen Analyze
this.. Analyze that. En rigtig morsom film med Robert De Niro som mafiaboss med psykiske problemer og Billy
Crystal som psykiater. Kom og få motioneret dine lattermuskler.

Foredrag.
Tirsdag den 28. januar kl. 19:00 i selskabslokalet under overskriften: Bag kulissen i Nord Korea. Cand. phil. Anne
Echwald har opholdt sig et par år i Nord Korea og har været gæst hos den store leder Kim Jong-il. Kom og hør et
yderst interessant foredrag om det meget lukkede og næsten utilnærmelige land, som officielt hedder: Den
Demokratiske Folkerepublik Korea. Til dette arrangement tages der kr. 40 i entre. Der ophænges tilmeldingslister i
receptionen ugen forinden.
Onsdag den 12. februar kl. 19.00 i selskabslokalet under overskriften: STORM P. – Satire og Humor. Et foredrag med
foredragsholder Poul Kragelund. Storm P. opfattes som nationens morsomme mand, og enhver festtaler med
respekt for sig selv er i stand til at citerer ham forkert! Men hvem er han egentlig denne ”Peddersen” fra Sokkelund
Herred? Ja de fleste kender hans finurlige ”Fluer” sære ”opfindelser”, slagfærdige vagabonder og elskelige
”Grog-historier”. Færre kender ham nok som seriøs maler, ætsende satiriker og begavet humorist. Vi skal høre om
hans liv og levned og se eksempler på hans store alsidighed som kunstner. Til dette arrangement tages der kr. 40 i
entre. Der ophænges tilmeldingsliste i receptionen ugen forinden.
Tirsdag den 25. februar kl. 19:00 i selskabslokalet lysbilledforedrag med titlen: Grønland Rundt fra Hans Ø til
Station Nord. Foredragsholder Per Herholdt Jensen og hans grønlandske hustru Else Marie tager os næsten hele
vejen rundt i dette storslåede land. Foredraget afslutter med, at Else Marie går ”catwalk” i sin nationaldragt. Gå ikke
glip at denne aften. Til dette arrangement tages der kr. 40 i entre. Der ophænges tilmeldingsliste i receptionen ugen
forinden.
OBS! Der er forbehold for dato og programændringer, følg med på opgangsopslag.

