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Ågade 2, Engesvang

Til mange arrangementer kan du 
købe billet på  
www.Engesvangkultur.dk
Der er et gebyr på et par kroner 
alt efter hvilket betalingskort, du 
bruger.
Når du har bestilt og betalt, får du 
en mail tilbage, hvorfra du skal printe billetten ud.

Pris 400 kr.
Bestilles hos Grethe Kidmose 

seneste 10 dage før

8686 4272 / 2961 3208

Lej en flagsmykket by
Engesvang Erhvervsforening tilbyder flagallé gennem  

Gl. Kongevej til fødselsdage og andre festlige lejligheder

Håndarbejdsklub
Onsdag 8. februar kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

JazzCafe - Poul Christensen
Torsdag 2. marts kl. 19.30
Basunisten Poul Christensen er kendt i hele det 
midtjyske jazzlandskab. Han har i tidens løb spillet 
med rigtig mange orkestre. Han har optrådt rundt 
om i verden bl.a. i New Orleans. I dag er Poul mest 
kendt som medlem af ”Tuxedo Jazz Band”. Poul 
Christensen optræder ved denne lejlighed sammen 
med JazzCafeens husorkester Hot & Sweet Jazz Band. 
Gratis adgang.

Salonaften - Kvinder og Kjoler
Onsdag den 8. marts kl. 19.00
Hop i kjolerne piger og kom til kaffe/tesalon inspireret 
af engelske Afternoon tea. Smukke kjoler, kvindeliv og 
kropsidealer er på menuen, når vi har salonaften om 
mode i 1900 tallet. Se historisk tøj på levende modeller 
til tidens toner, krydret med små lokale filmklip og 
modebilleder fra den store verden. Museumsinspektør 
på Textilforum i Herning og cand.mag. i etnologi Kristine 
Holm-Jensen tager os med på en stilhistorisk rejse.  
Billetter af 75 kr. kan købes på Kulturens Venners 
hjemmeside eller bestilles ved Marianne Røjkjær, 2045 
2212 eller Helga Knorr, 2982 7997 senest 1. marts. 
Arrangementet gennemføres kun med minimum 50 
deltagere. 

Koncert med Prinsens 
Musikkorps
Onsdag 15. marts kl. 
19.30
En kvintet 
forstærket med 
en slagtøjsspiller 
fra Prinsens 
Musikkorps spiller 
dansk populærmusik. 
Pris 75 kr. Billetter på 
Kulturens Venners 
hjemmeside eller ved 
indgangen.

Håndarbejdsklub
Torsdag 16. marts kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

Kabaret – Rock the Boat
Lørdag 1. april kl. 19
Efter to gange forrygende og fornyende kabaret’er står 
gode kræfter fra Engesvang og Kragelund i 2017 til 
søs med temaet “Rock the Boat”.  Det bliver med en ny 
stribe stærke, sjove, sentimentale, soulede og rockede 
musiknumre og en række nyskrevne sketches med både 
landkrabber, søulke og måske en enkelt havfrue. Pris 
100 kr. Billetter på Kulturens Venners hjemmeside eller i 
Dagli’Brugsen.

Svend Asmussen-koncert
Tirsdag 4. april kl. 19
En gruppe danske og svenske jazzmusikere er gået 
sammen om at lave en koncert, der hædrer den 100 
årige danske jazz-violinist Svend Asmussen. Orkestret 
lavede i 2016 fire udsolgte koncerter i  Aarhus, Aalborg 
og Næstved. I foråret 2017 tager de en turné mere, 
blandt andet til Engesvang. Entré 200 kr. Billetter på 
Kulturens Venners hjemmeside.

Fællesspisning - Tyrkisk mad
Tirsdag 11. april kl. 18
Denne fællesspisning er med Sümeyye (Søs) og Baris. 
De bor på Kastanie Allé og Baris kommer fra Tyrkiet. De 
vil lave tyrkisk mad. Baris har kokke-erfaring fra Tyrkiet 
og er vant til at lave mad til mange mennesker. Billetpris 
60/30kr. Billetsalg ved den foregående fællesspisning 
eller i Dagli’Brugsen.

JazzCafe - The Jazz Pop Trio
torsdag 4. maj kl. 19.30 
The Jazz Pop Trio er en spændende trio bestående af 
særdeles dygtige og erfarne musikere med pianisten 
Ole Hermansen i spidsen. På bas er det Søren 
Straarup og på trommer Garo Kertesz. Med sig har de 
sangerinden Janni Lavrsen.  Repertoiret spænder over 
kendte jazzstandards samt jazzificerede popnumre, der 
er genkendelige og tro mod originalerne. Gratis adgang.

Byvandring
Lørdag 20. maj kl. 11
Tag din tilflytternabo med på en tur ind i historien om 
Engesvang. Vi starter med lækker brunch i Den Gamle 
Biograf. Derefter en kort gåtur gennem det centrale 
Engesvang, hvor der er en historie om hvert enkelt hus. 
Efter turen er der mulighed for en øl og et ekstra kik 
på udstillingen i kulturhuset. Arrangeret i samarbejde 
Engesvang Lokalhistoriske Forening. Pris: 50 kr. per 
deltager. Billetter på Kulturens Venners hjemmeside 
eller i Dagli’Brugsen.

Tilmeld dig nyhedsbrev
og få flere informationer om de arrangementer,  
du interesserer dig for.
Tilmeld dig på www.Engesvangkultur.dk
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Bølling Sø Regatta – del af Hedefesten
Søndag 28. august kl. 10 – 11.30
Den årlige kapsejlads på Bølling Sø ved Kragelundvej 
mellem hjemmebyggede fartøjer. Kom og se frygtløse 
mennesker begive sig ud i mere eller mindre sødygtige 
fartøjer. Gratis adgang. Fartøjer kan tilmeldes til 
hansh@privat.dk /2257 3280

JazzCafe - Hot & Sweet
Torsdag 8. september kl. 19.30
Denne koncert er startskuddet på den tredje sæson 
for JazzCafe Engesvang.  Derfor er det naturligvis 
jazzcafeens husorkester der lægger ud med en 
gang efterårsjazz. Hot & Sweet Jazz Band vil som 
sædvanlig servere god gammel traditionel jazz tilsat en 
masse swingnumre. Måske også nogle gamle danske 
evergreens. Gratis adgang.

Fællesspisning - Fur
Onsdag 14. september kl. 18
Vores mangeårige medlem af 
bestyrelsen, Gitte Ottesen, er 
flyttet til den dejlige Limfjordsø 
Fur, med de mange kulinariske 
specialiteter. Gitte har så lovet 
at komme tilbage til Den gamle 
Biograf for en dag og der 
tilberede et måltid mad, som 
skal være rammen omkring 
fællesspisningen.  Pris 60/30 
kr. Køb billet i Dagli’Brugsen.

Håndarbejdsklub
Torsdag 22. september kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

Klassisk koncert - Ensemble MidtVest
Mandag 26. september kl. 19.30
Ensemble Midtvest spiller Mozart, Beethoven, Gustav 
Holst og Salvatore Scarrino. Entré 150 kr. Køb billet på 
http://www.billetlugen.dk/

JazzCafe - B J Hot Swing
Torsdag 6. oktober kl. 19.30
Med afsæt i den spillestil som den legendariske Hot 
Club De France kvartet udødeliggjorde i 30’erne og 
40’erne, giver BJ Hot Swing deres bud på, hvordan 
swingmusik fra jazzens storhedstid skal fortolkes. 
Musikken spilles autentisk og virtuost med glimt i øjet og 
lejlighedsvis sang. Gratis adgang.

Håndarbejdsklub
Onsdag 12. oktober kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

Kulturnat ”På tværs”
Fredag 14. oktober kl. 18
Igen i år bidrager Kulturens Venner til kulturnatten. 
Aftenens program er en overraskelse. Vi vil dog 
anbefale, at man har travesko på og eventuelt dansesko 
med. Vi mødes ved kulturhuset. Drikkevarer kan købes, 
men maden er inkluderet i prisen.
Pris 100 kr. Billetter kan købes på Kulturens venners 
hjemmeside eller i Dagli’Brugsen.

Fællesspisning – Jesper Lund
Torsdag 27. oktober kl. 18.00
Jespers kyndighed i et køkken og gode mad har vi nydt 
godt af i Kulturhuset ved flere lejligheder. Nu melder 
han igen klar og vil kokkerere et rigtig godt måltid mad 
til os. Billetpris 60/30kr. Billetsalg ved den foregående 
fællesspisning eller i Dagli’Brugsen.

Syng dansk
torsdag 3. november kl. 19.00
Kom og syng nogle danske sange sammen.  
Fællessangene er i år valgt af Engesvang-borgere, der 
er blevet valgt ind i forskellige Engesvang-foreningers 
bestyrelser. Desuden medvirker EKKO-koret. Kaffe og 
kage kan købes til rimelige priser. Arrangør er Kulturens 
Venner i samarbejde med Engesvang Musikforening og 
Engesvang Menighedsråd. Gratis adgang.

Forfatterforedrag  - Jens 
Smærup Sørensen
Tirsdag 8. november kl. 19
Sammen med Ikast-Brande 
bibliotek har vi inviteret 
Jens Smærup Sørensen til 
at komme og fortælle om 
sit forfatterskab. Han har 
skrevet mange romaner 
og er nok især kendt for 
”Mærkedage”, ”Hjertet slår og slår” og ”Feriebørn”. Vi vil 
servere kaffe og kage, øl og vand kan købes. Entré 90 
kr. ved indgangen eller på www.Ikast-brandebibliotek.dk

Håndarbejdsklub
Torsdag 17. november kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

Jul i Den Gamle Biograf
Lørdag 10. december kl. 15.00
Søndag 11. december kl. 14.00 og 16.00
Det bliver kun rigtig jul i Engesvang, hvis den gamle 
biograf viser årets juleforestilling. Sjovt, dramatisk og 
musisk for både børn og voksne med hang til traditioner, 
julestemning og lidt lokal sladder. Entré: 50 kr. for 
voksne 25 kr. for børn. Billetsalg på Kulturens Venners 
hjemmeside og ved indgangen.

Fællesspisning – Jesper Lund
tirsdag 10. januar kl. 18.00
Jesper vil gøre sit til, at vi kommer godt ind i det nye år 
og svinger atter gryderne i Kulturhuset. Han lover os 
en lasagne, der ikke er som de fleste. Billetpris 60/30kr. 
Billetsalg ved den foregående fællesspisning eller i 
Dagli’Brugsen.

Håndarbejdsklub
Onsdag 18. januar kl. 19
Vær kreativ, inspirer og bliv inspireret. Hygge med 
kaffe og brød. Pris 50 kr. per gang. Ingen tilmelding. 
Kontaktperson: Greta Skovbjerg, 6177 5824.

Jan Kildelund fortæller fra verdens brændpunkter
Torsdag 19. januar kl. 19
Når der sker naturkatastrofer ude i verden hjælper Den 
danske Beredskabsstyrelse. Vores lokale Jan Kildelund 
har hjulpet ved katastrofer i blandt andet Indonesien, 
Nepal, Iran og mange andre steder. Jan fortæller 
levende om sine oplevelser og viser billeder derudefra. 
Vi serverer kaffe, te. Man kan købe kage, vand, vin. 
Entré 50 kr. ved indgangen.

Kunstudstilling
Søndag den 29. januar kl. 10 – 16.30
Årets kunstudstilling bliver et møde med lokale 3. 
klasse-børns billedkunstarbejde. Karina Krogh Nielsen 
er billedkunstlærer på Engesvang Skole for to 3. klasser. 
Hun vil fra skoleårets start i billedkunsttimerne, arbejde 
målrettet med billeder til denne udstilling. Børnene 
vil i forløbet blive præsenteret for mange forskellige 
kunstnere og kunstarter og eksperimentere med 
forskellige teknikker og udtryk. Udstillingen vil således 
bestå af flere værker fra hver af de ca. 40 børn. Cafeen 
er åben. Gratis adgang.

Bal med Billybobbers
Fredag 3. februar kl. 19
Så er der ”rock i synagogen”. Vi får besøg af 
Billybobbers, som er et 4 mands orkester der spiller 
50’er rock’n Roll. Find 50’er-stilen frem og kom og få 
gang i bentøjet. Vi mødes i kulturhuset kl. 19.00. Pris 
225 kr. inklusive en let anretning. Pris uden mad og fra 
kl. 20.30 er 175 kr. Billetterne kan købes på Kulturens 
Venners hjemmeside.

Børnebingo
Onsdag 8. februar kl. 14 – 16
Så er der igen børnebingo. Her er masser af gevinster. 
Alle kan være med, da vi spiller med billedlotteri. Entre 
30 kr. som inkluderer en sodavand og pandekager. 
Tilmelding til Sus eller Bodil på skolen eller Helga Knorr 
29827997.


