Åbent hus og festkoncert i
borup kulturhus 15. november
For 10 år siden fik en gruppe borgere ideen om, at det tidligere rådhus i Borup efter
kommunesammenlægningen skulle være kulturhus. Der blev arbejdet hårdt for at ideen
kunne realiseres, og i 2012 blev huset officielt indviet. I dag er det et levende hus, hvor en
række foreninger og institutioner har deres aktiviteter.
Vi vil gerne markere, at brugerne arbejder sammen, og gør det med en festlig dag og aften.
Der er åbning af den 36. folkeudstilling, åbent hus hos foreningerne, musikalsk underholdning
og et brag af en koncert om aftenen med 3 nordiske bands.

koncert med 3 nordiske grupper
Duoen Ulvsand & Hjetland og trioerne Suo fra Finland og norsk-svenske The Secret Club
er på turné i Norden. Alle tre bands kommer til Borup Kulturhus den 15. november. De tre
grupper med tilsammen otte musikere har lagt en af deres ni koncerter hos os. De baserer
deres musik på deres lokale folkemusik og giver den nye farver og nyt liv gennem friske
og moderne arrangementer.
Velkommen til tre moderne nordiske folkemusikbands på én aften.

14-16
14-17
16-17.30

Fernisering på den 36.Folkeudstilling
Mød foreningerne - Åbne værksteder m.m.
Musikalsk underholdning med nogle af
husets foreninger
17.30
Buffet
19.30 - 22 Koncert - The Nordic Tour
Pris for koncert og buffet (fra kl. 17):
125 kr for medlemmer af husets foreninger og 150 kr for alle andre
tilmelding til din forening senest 10.11.
Tilmelding for ikke-medlemmer til Henry Rossle (29 8282 34).
Pris for koncert alene: 100 kr

SKOVBO KUNSTFORENING - KULTURFORENINGEN I SKOVBO (KIS) - BORUP BRASS BAND
MIDTSJÆLLANDS VÆVEKREDS - SKOVBO LOKALHISTORISKE ARKIV - SKOVBO SKAKKLUB
HIGH ON GOSPEL - KULTURFORENINGEN APOLLONARIS - KØGE MUSIKSKOLE - NATUR ØST
FOF/KØGE BUGT - SKOVBO AFTENSKOLE FORENING - SKOVBO SENIORKOR - DE BLÅ BARETTER
KULTURELT SAMRÅD/KØGE - SKOVBO FRIMÆRKEKLUB - EJBYKORET - LOKALHISTORISK FORENING

