EFTERÅR 2021

MEDLEMSKAB TIL
KULTURKLUB FOKUS

KUN KR. 399*

• Gratis adgang til medlemspakkens arrangementer
• Rabat på en lang række oplevelser
• Arrangementer både i og uden for Aalborg
• Foredrag, musik, kunst, lokale fortællinger og udflugter

WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

HOLD NR. 53950
FRA KR. 399*

MEDLEMSKAB

(ALMENPRISEN ER KR. 750)

TILMELDING:
Tlf.: 99 30 10 00
www.fokus-folkeoplysning.dk
Info@fokus-folkeoplysning.dk
Strandvejen 19, 1. sal, 9000 Aalborg
Find os på Facebook via gruppen:
KulturKlub FOKUS

KONTORTIDER:
MAN. - ONS. kl. 10.00 - 15.00
TORS. kl. 10.00-17.00
FRE. kl. 10.00-15.00

ALLE KAN MELDE SIG IND

Som medlem af KulturKlub FOKUS
får du en række arrangementer i
medlemspakken. Medlemskabet
giver dig også RABAT på en lang
række andre spændende og unikke
oplevelser. Tilmeld dig nyhedsbrevet, og få løbende info på mail
omkring ekstra arrangementer, aflysninger og meget mere.

OBS!
Flere arrangementer publiceres
løbende gennem hele sæsonen.
Hold øje med vores nyhedsbrev og
Facebook-gruppen:
KulturKlub FOKUS.

’’

VELKOMMEN
TIL ET NYSGERRIGT FÆLLESSKAB

KulturKlub FOKUS har mere end 15 år bag
sig. Vi har fået mange erfaringer og flere samarbejdspartnere over årene. I dette program
ser I udbyttet af dette vedholdende arbejde.
Vi holder fast ved, at vi mennesker har en
barnlig nysgerrighed livet igennem. En appetit på at møde spændende personer, der bærer nye og gamle historier og oplevelser, de
gerne vil dele med os. Det er vort ene grundstof. Et andet grundstof er vores trang og vilje
til fællesskab: Til at være sammen, tage os tid
til at hilse og opleve genkendelse, drikke en
kop kaffe eller spise sammen.
Vi prøver at være andet og mere end et kursus eller et foredrag. Vi skal forsøge at skabe
et fællesskab, hvor vi oplever os som en del
af et nyt fællesskab. Et sted hvor vi hører til!
Måske er du allerede en del af vort fællesskab. Måske har du ikke været en del af vor
kreds. Du er velkommen. Vi er alle velkomne.
Vi har sammensat et program, som vi tror er
noget for dig. Vi håber, at efteråret byder på
nye vilkår for at mødes. Vi savner vort fællesskab. Vi savner at være sammen. Her har du
vor indbydelse til efteråret 2021.
Tak for jeres opbakning
Lars Bang Jensen

’’

*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og
er folkepensionist eller på overførselsindkomst.

2

*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

SIGURD BARRETT FORTÆLLER OM GENFORENINGEN

Vi har rundet 100-året for Genforeningen for længst, men vi
mangler stadig mødet med Sigurd Barrett i Musikkens Hus.
Kom på en tidsrejse til fortællingen om ”det tabte land”, der
kom tilbage til det lille kongerige i 1920. Naturligvis fortalt
på Sigurds facon med musik og det hele.
53925 Musikkens Hus
Søndag d. 29.08 kl. 15.00
HUSK
GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUSTI

LMELDI

MEDLEMSPAKKEN

NG

GINMAN, BLACHMAN & DAHL

Oplev dansk jazz i verdensklasse, når pianisten Carsten
Dahl, bassisten Lennart Ginman og trommeslager Thomas
Blachman gæster Musikkens Hus. Trioen præsenterer en
hyldest til klassikere fra jazzens verden, men de giver også
eksempler på gruppens egen musik.
53918 Musikkens Hus
Onsdag d. 08.09 kl. 20.00
GRATIS for medlemmer af KulturKlub
FOKUS

HUSK
TILMEL
DING

ERIK SOMMER

Erik Sommer har skabt nye danske sange og melodier, der
i hans samtid er blevet fælles eje. Vi er mange, der er vokset op med hans sange i FDF/FPF. Og herfra bredte hans
sange sig ud og blev hele Danmarks. Nu får du igen en mulighed for at synge dig varm med Erik Sommer ved flyglet.
53927 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 29.09 kl. 14.00
Kr. 50 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS
53928 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 29.09 kl. 19.00
Kr. 50 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

Foto: Steen
Brogaard

HUSK
TILMEL
DING

MOGENS LYKKETOFT. VERDENS FORANDRING I MIN TID

Tidligere udenrigsminister Mogens Lykketoft er på besøg i
Aalborg denne dag, og vi har lavet en morgenaftale med
ham. Vi har bedt ham fortælle om udvalgte forløb i hans
levetid.
53919 - Skråen
Mandag d. 06.12 kl. 10.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMEL
DING
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HUS ING
L
ED
TILM

NIELS SKOUSEN – SOLO

Niels Skousen på solo-job i FOKUS-huset på Strandvejen.
KulturKlub FOKUS har inviteret, og vi håber, at mange har
lyst til et gensyn med den ”gamle trubadur’’. I et intimt, moderne og unikt lydunivers fortæller Skousen de historier, der
kendetegner ham og har gjort det siden Skousen & Ingemann. Den slags erfaring og nærvær gør, at hans publikum
rækker over flere generationer.
53926 Strandvejen 19
Lørdag d. 18.09 kl. 13.00
Kr. 175/ GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

MEDLEMSPAKKEN

53923 Strandvejen 19
Lørdag d. 18.09 kl. 16.00
Kr. 175 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

L’ ARPEGGIATA: LA TARANTELLA

Tarantella er en folkelig dans i familie med fado og flamingo,
men dens motivverden har udspring i Napoli-området. Man
tilskrev den en helbredende virkning for overspændthed på
grund af dansens repeterende rytme. Henrik Ibsen lader
Nora i ’Et Dukkehjem’ danse en Tarantella. Vi skal møde et
musik -og danseshow med en spansk musikgruppe ledet
af Christina Puhar. L’Arpeggiata er et barokensemble. De
spiller på strengeinstrumenter og har en uortodoks tilgang til
den gamle musik, der trækkes over i improvisation, som kan
ende i næsten jazzagtige forløb.
53930 Musikkens Hus
Søndag d. 10.10 kl. 19.30
Kr. 50 / GRATIS for medlemmer af
KulturKlub FOKUS

HU
TILM SK
ELDI
NG

JESPER THEILGAARD PÅ BESØG

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har
ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang.
Det vidner de talrige oversvømmelser om. Klimaforandring
- hvad er det for noget, og hvoraf kommer det? Det vil Meteorolog Jesper Theilgaard give os en pejling på.
53922 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 27.10 kl. 14.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

TEATERFORTÆLLING & DA JOHN & YOKO KOM FORBI

Højskoleeftermiddag på Hasseris Gymnasium. Alice
Thaarup er værtinde, og Anders Moltsen er ved flyglet. Først
møder vi en en-mands teaterfortælling om det at ældes og
nærme sig udgangen. Det er skuespilleren Hans Rønne,
der er vor gæst med en monolog over det vedkommende
emne. ”Memento moris”, sagde de gamle romere: - Husk du
skal dø! ”Det er ved at blive koldt om fødderne!”, siger Hans
Rønne. Efter en kort pause møder vi en mere munter fortælling: Som ganske ung mødte Karsten Højen frem med en
kassettebåndoptager. Han havde opdaget, at John Lennon
og Yoko Ono var på besøg i Thy. Vi hører om, da Karsten fik
et interview i kassen.

4

53921 Hasseris Gymnasium
Søndag d. 14.11 kl. 14.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

HU
TILM SK
ELDI
NG

CORO MISTO

Mød et kor i superligaen. I 30 år har Søren Birch samlet
og dirigeret dedikerede korsangere og ført dem frem til et
fantastisk niveau. Deres jubilæum fortjener et højt ”Tak for
indsatsen” fra alle korelskere. Grib muligheden for at være
med til fejring, og få et genhør, der opløfter. Coro Misto bevæger sig inden for det klassiske repertoire, kirkeligt som
verdsligt, spændende fra tidlig musik, over romantikken til
nyere værker.
53931 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 14.10 kl. 19.00
Kr. 50 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

HU
TILM SK
ELDI
NG

MEDLEMSPAKKEN

FANGEKORET

Glæd dig til et særligt møde: Gennem flere år har et besøg
af Fangekoret stået på vor ønskeliste i KulturKlub FOKUS.
Nu er det lykkedes! De kommer forbi anført af deres dirigent
Louise Adrian. Fangekoret er en harmoni af stemmer med
en historie. Koret består af indsatte på udgang fra Vridsløselille Statsfængsel samt tidligere indsatte, som er fortsat
med at synge efter løsladelse. Da Fangekoret i 2004 udgav
deres første cd, opdagede mange de syngende forbrydere,
som ellers var gemt af vejen inde bag murene. Men i de
sidste 12 år har de sunget for fulde huse, og ventelisterne
til deres besøg er lange. Vi skal bl.a. høre sange, som korsangerne selv har skrevet. De handler om skyld, tro, fejltrin,
håb og tilgivelse.
53920 Hasseris Gymnasium
Søndag d. 28.11 kl. 10.30
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

HU
TILM SK
ELDI
NG

CHR. RIISGAARD OG VALFART

I 1970’erne var Christian Riisgaard og hans violin i front,
når der skulle spilles folkemusik-inspireret musik i Aalborg.
Sidenhen blev han organist i det vestjyske, - men her er han
tilbage i byen ved fjorden, stadig tro mod den nordiske tone,
og mod det, der kom til os med folkemusikken.
53929 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 09.09 kl. 19.00
GRATIS adgang

HU
TILM SK
ELDI
NG

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN: MARGRETHE D. 1.

Vær med, når forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om sin bog om Dronning Margrethe den første. Et
psykologisk drama om en kvinde, som drømte om at samle
Norden til et rige og selv stå i spidsen for at skabe fred.
Hvad drev mon en af middelalderens mest betydningsfulde
kvinder, og hvorfor betegnes hun stadig i dag som en stor
politisk begavelse? Det skal vi høre mere om, når vi samles
om litteraturen. Vi har før haft glæden af at arbejde sammen
med Anne Lise Marstrand-Jørgensen og følge udviklingen
i hendes forfatterskab, som senest har bragt hende, DR´s
Romanpris 2021, kåret af landets læsere i et samarbejde
med bibliotekerne.
53932 Vor Frue Kirke
Fredag d. 03.09 kl. 14.00
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

HU
TILM SK
ELDI
NG
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DANSK SKØNLITTERATUR DE SENESTE 50 ÅR

Anne-Marie Mai tager os med på rejse i dansk skønlitteratur gennem de seneste 50 år med vægt på nyere danske
forfattere. Foredraget giver overblik og gode ideer til videre
læsning. Vi præsenteres bl.a. for nye tendenser fra autofiktion til realisme, minimalisme og politisk litteratur. Hør om
Olga Ravn, Jonas Elka, Leonora Christina Skov, Jesper
Stein, Kirsten Thorup og Knud Sørensen og mange flere.
Anne-Marie Mai er professor i dansk litteratur ved Institut for
Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet.

FORFATTERFOREDRAG

53901 Folkekirkens Hus
Torsdag d. 07.10 kl. 14.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ANNA ELISABETH JESSEN: OM HUNDREDE ÅR

I et gammelt skab fandt Anna Elisabeth sine bedsteforældres brevudveksling fra Første Verdenskrig. Brevene afspejlede både de store historiske linjer med krig og dramatik
– og det nære bånd til hjemegnen og familien i en lille sønderjysk landsby. De blev startskuddet til debutromanen ”Om
hundrede år.’’ Anna Elisabeth Jessen er kendt for sit arbejde
som dokumentarist og har tidligere skrevet den prisvindende ”Kraniet fra Katyn: Beretning om massakren i 1940”. Nu
følger vi hendes romandebut.
53902 Folkekirkens Hus
Mandag d. 11.10 kl. 19.00
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS og
medlemmer af Grænseforeningen

LOTTE GARBERS

Hør om Lotte Garbers seneste roman, ”Løbeklubben i Saudi.” En roman om en dansk kvindes møde med en gruppe
kvinder i Riyadh i Saudi-Arabien. Vi får et interessant indblik
i en verden, som for mange er lukket land. Lotte Garbers
har selv boet i landet i en årrække, og bogen bygger på
personlige møder med forskellige kvinder. Hun fortæller
også om skriveprocessen fra tanke til tastatur. Lotte Garbers er oprindelig uddannet cand.merc.int. og har bl.a. arbejdet som administrationschef i Microsoft. Hun debuterede
som forfatter i 1999 med romanen, ”For egen vinding”, som
blev efterfulgt af romanerne ”Hun har det hele ”og ”Pendul.”
Siden er udkommet både interviewbøger og noveller.
53903 Strandvejen 19		
Onsdag d. 22.09 kl. 13.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

LARS OLSEN: RIGE BØRN LEGER BEDST

Lars Olsen fortæller om sin seneste bog ”Rige børn leger
bedst”. Bogens tema er Danmarks forandring med større
forskelle mellem rig og fattig, og vores stadig mere tydelige
opdeling af boligkvarterer. Vi har ikke ghettodannelse, men
har vi stedvis en skarp opdeling af de sociale strukturer?
53905 Medborgerhuset
Fredag d. 12.11 kl. 10.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
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*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

SISSEL-JO GAZAN

FORFATTERFOREDRAG

Sissel-Jo Gazan er oprindelig uddannet biolog med speciale i dinosaurer. Med det tema som afsæt fik hun sit
gennembrud i 2008 med romanen, “Dinosaurens fjer”,
hvori der udfolder sig psykologiske traumer, kærlighedshistorier og en interessant portion naturvidenskab. Senest i 2020 udkom “Hvide blomster”. Forbrydelser og
hævn tilsat tatoveringer og blomster på Samsø er hovedelementerne i en fængende fortælling. Pigen Jenny er
hovedperson, og pigeliv, venskaber og familieliv bringer
læseren rundt på Samsø. Glæd dig til et fantastisk tidsbillede med tråde tilbage i historien.
53904 STED OG TID OPLYSES SENERE
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY

Bliv inviteret ind i Anne-Cathrine Reibnitzskys nyeste romanprojekt. I efteråret udkommer hun med sin historiske
roman ”Vindens port”. Romanen foregår i årene frem til
1341 i det sydlige Spanien. Her følger vi en muslimsk
borgherre med tre forskellige hustruer og et særligt tag
på heste.
Forfatteren fortæller om bogens tilblivelse, og om hvordan hun som 15-årig udvekslingsstudent ankom til den
spanske by Alcalà la Real, hvor romanens handling udspiller sig. Et gensyn med byen, hvor middelalderfæstningen i dag er genopført, bragte hende på sporet af
denne roman.
53906 Folkekirkens Hus		
Tirsdag d. 30.11 kl. 14.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

MERETE PRYDS HELLE

Vi skal høre om mødet med Nora og forsøget på at give
hende mere liv og farve. Det skete, da forfattere i Norden
fik en bunden opgave med at tage personer fra Henrik
Ibsens rige forfatterskab og give dem en tur gennem nutidens skrivemaskine. Vi skal naturligvis også høre om,
hvad der lige nu er igang hos den myreflittige forfatter.
53935 Folkekirkens Hus
Tirsdag d. 26.10 kl. 14.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ANNONCE

DEMOKRATIETS GENKLANG
(IKKE EN DEL AF MEDLEMSPAKKEN)

LØRDAG D. 6. OG SØNDAG D. 7. NOVEMBER
I MUSIKKENS HUS
LÆS MERE PÅ WWW.MUSIKKENSHUS.DK
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BYVANDRINGER M. LARS OG ANITA

HOLD
ALLE VER
KRÆ ING
ELD
TILM
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Vi fortsætter forårets tradition med at lave små uforpligtende byvandringer i centrum af Aalborg. Ofte er de med lokalhistorisk indhold, andre gange med afsæt i
arkitektur eller kunst. Fra tid til anden er der gæster med på vandringerne. Hold
øje med vor hjemmeside og Facebook-gruppe om udvikling i programmet. Vi
anvender et audio guide system og er max. 30 på et hold.
Det er gratis for medlemmer af KulturKlub FOKUS at deltage. Øvrige deltagere
må betale 50 kr. Husk tilmelding af hensyn til antal.

53961 - TIRSDAG D. 07.09 KL. 10.00 FRA VOR FRUE KIRKE

PÅ TEATERVANDRING - MED LARS BANG JENSEN
Vi skal tæt på 200 års teaterliv i Aalborg. Kom med forbi Varietéen på Frederikstorv, Teater Nordkraft, Dramatikken i Algade
og Aalborg Teater i Jernbanegade. Hør om Det Dramatiske
Selskab, det turnerende teaters storhedstid i 1800-tallet og det
nyskabende Jomfru Ane Teater, der omformes til en moderne
teatermaskine. Vi møder også små personhistorier om bl.a.
Herman Bang og Johanne Luise Heiberg.

53962 - TIRSDAG D. 14.09 KL. 10.00 FRA VOR FRUE KIRKE

LITTERATURVANDRING MED LIS SENNENVALD
Vi skal med bibliotekar Lis Sennenvald på opdagelse i byens
centrum for at opsøge forfattere, deres liv og motiver i byens
centrale miljø. Måske tænker du ikke på Aalborg som en speciel boglig by, men her fandt Inge Eriksen og Jakob Ejersbo
afsæt for et forfattervirke. Her havde Hans Lyngby Jepsen og
Jacob Paludan barndoms eller ungdomsår. En tur der kan give
en god grund til fornyet læsning i efteråret, der står foran os.

53963 - TIRSDAG D. 21.09 KL. 10.00 FRA VOR FRUE KIRKe

AALBORG UNDER BESÆTTELSEN
Vi skal på vandretur i centrum af Aalborg med Anita Harbo
Støvring. Vort emne denne formiddag er Aalborg under besættelsen. Vi opsøger steder, hvor krigen var tydelig i ”de fem
forbandede år”, som man engang kaldte besættelsestiden.

53964 - TIRSDAG D. 28.09 KL. 10.00 FRA VOR FRUE KIRKE

VANDRING PÅ ALMEN KIRKEGÅRD
Kom med tilbage til 1800-tallet, hvor det bliver bestemt, at nu
skal der hverken være kirkegårde omkring købstædernes kirker eller begravelser inde i kirkerne. Derfor nedlægges bykirkegårdene omkring Vor Frue Kirke og Budolfi Kirke. De flyttes
til et område, der i dag udgør en lille del af den engang så store
Almen Kirkegård. Her langt ude for Vesterport bliver der også
plads til begravelsesplads for den lille jødiske menighed.

*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

DEBAT

LIMFJORDENS TILSTANDE

Jens Østergaard har været med til at skrive en bog
om Limfjordens forvandling fra et fint fiskevand til en
afløbsrende for land og by. Sammen dykker vi ned i
fjordens afviklingshistorie.
Arrangementet afvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
53907 Strandvejen 19		
Tirsdag d. 16.11 kl. 19.00
Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

SKAL VI HAVE ET LANDBRUG I FREMTIDEN?

Vær med, når Kjeld Hansen holder gravtale over
dansk landbrug og udfordrer os med sine synspunkter. Kjeld er journalist, miljødebattør og forfatter til
bogen “Farvel til dansk landbrug” fra 2019. Arrangementet afvikles i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
53908 - Aalborg Uni. Strandvejen 12-14, plan 2,
lokale: 309		
Mandag d. 25.10 kl. 17.00
Kr. 155 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

UD AT SPISE MED KULTURKLUBBEN
SPISNING I KAFFEFAIR

En fair pris for moderne mad i høj klasse, dertil et
glas vin eller en øl/vand. Vi afslutter med en kop
friskbrygget kaffe. KaffeFair tilbyder i deres menukort en 3-retters Folkemenu til en yderst favorabel pris. Så har du ikke tid netop denne aften,
kan du en anden aften kigge forbi. Tag blot hele
familien med, men husk at sikre dig en plads ved
at booke et bord. OBS! Denne aften er der film i
gården hos FOKUS, se s. 17.
53979 - Strandvejen 19
Onsdag d. 15.09 kl. 18.00 - Kr. 250

MORTENSAFTEN PÅ KYSTENS PERLE

Kystens Perle er noget ganske særligt. Værtshus og spisested efter Aalborg-folkets smag. Vi
kan igen indbyde til samvær og spisning forud for
Mortensaften, og vi vil lade det gå ud over ænderne og kartoflerne. Har du lyst til at være med,
så skynd dig, for her er kun begrænsede pladser.
Vi får Mortens and og et glas vin eller en øl/vand.
Derpå en kop kaffe.
53971 - Kystens Perle
Tirsdag d. 09.11 kl. 18.00 - Kr. 290

VI SKAL SPISE SAMMEN PÅ CAFE VISA

Cafe Visa er en stor og rummelig restaurant for
enden af Boulevarden ved indgangen til Kennedy Arkaden. Vi spiser ved enkeltstående borde
med god mulighed for afstand. Vi skal spise en
let frokost fra kortet og får dertil en øl eller vand.
Derpå skal vi på vandretur i det grønne i Aalborg
centrum. Vi skal høre om grønne gårdrum på
en vandring med arkitekt Sven Buch fra Boligselskabet Himmerland. Han var en aktiv part, da
Aalborg i 80’erne markerede sig som skaber af
nye, spændende grønne gårdrum.
53960 - Cafe Visa
Tirsdag d. 05.10 kl. 10.00
Kr. 130
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LOKALE HISTORIER

LIMFJORDSSILD OG ÅL I LYST OG NØD

Dagen begynder med kaffe og en morgenbjesk i Mødestedet i Valsted. Vor guide, Jens
Østergaard, fortæller om liv ved fjorden før og nu. Herfra tager vi ud på Navet og ser
tomterne fra sildeboderne fra middelalderen. Tilbage i Mødestedet er der mere fortælling, inden vi går til fiskemaden. Vi skal smage på sild og ål - og andet godt hos Kildens
røgeri i Nibe. Pris inkl. det fisk du kan tygge, og det øl og brændevin du kan forsvare at
drikke. 150 kr. Der er mulighed for at tage bus og stå af ved Sebber Skole og gå ca. 400
meter frem til Mødestedet.
53966 Vi mødes ved Det nye mødested i Valsted
Torsdag d. 28.10 kl. 10.00-14.00
Kr. 150

PIGEN FRA LÆSØ DER MØDTE PAUL GAUGUIN

Husker du Mette Gad? Pigen fra Læsø, der mødte kærligheden i byernes by, Paris. Hendes udkårne, Paul Gauguin, var i gang med en lovende karriere som børsmægler. Siden
valgte han kunsten som en forpligtigelse og levevej. Det kom Mette og de i alt fem børn
til at bøde for. Vi skal se to film, der fortæller dele af Pauls Gauguins liv i Oceanien, men
som også giver os et kig ind i den danske families liv. De sidder tilbage i København,
hvor Mette Gad får et liv som en skattet oversætter og får bragt børnene på vej. Vi ser:
Henning Carlsens film “Oviri” og Vincent Cassels film “Gauguin”. Afvikles i samarbejde
med Højskoleforeningen i Vendsyssel og Kino Hjallerup. Prisen er inkl. let forplejning.
53967 Kino Hjallerup
Torsdag d. 11.11 kl. 10.00 – 15.00
Kr. 120 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS og Højskoleforeningen for Vendsyssel.

DA KOLERAEN KOM TIL BYEN

En ud af otte døde, da koleraen i 1853 ramte Aalborg. Byen var den hårdest ramte by i
Danmark, da byens vandforsyning og renovationssystem ikke var udviklet. Kolera var en
gammelkendt epidemisk sygdom i Indien, mens den i en stor del af den øvrige verden
var ukendt. Omkring 1930 bredte den sig af ukendte årsager via de gamle handels – og
pilgrimsruter mod øst og vest til Rusland, Europa og USA. I Danmark skyllede den første bølge af kolera udenom landet, men i 1853 væltede den ind over Danmark. Bente
Springborg fortæller om sygdommens hærgen i Aalborg, bl.a. på baggrund af Stiftsfysikus Carl Ludvig Speyers indberetninger til ”Det Kongelige Sundhedskollegium”.
53968 - Vor Frue Kirke
Torsdag d. 18.11 kl. 10.00 – 12.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ULVEN VAR HER - ULVEN ER HER

Historikeren Jacob Ørnbjerg vil fortælle om ulve i det nordjyske landskab før og nu. Det
er historien om fortidens gigantiske bestræbelser på at fjerne ulven fra vore landsdele,
så bønder kunne have deres husdyr i fred. Der bliver måske også tid til et nærliggende
sidespring: Historien om Kjærulf-familien som i næsten 200 år var herredsfogeder i Kjær
Herred og som har en speciel tilknytning til netop Vor Frue Kirke.
53969 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 23.11 kl. 10.00 – 12.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
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*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

SKØRPING, REBILD OG GRAVLEV
PÅ PROGRAMMET

PÅ VANDRETUR OMKRING GRAVLEV SØ

Vi mødes ved Gravlev Kirke, hvor billedhuggeren Anders Bundgaard hviler. Han skabte
bl.a. Gefionspringvandet i København og Cimbrertyren i Aalborg. Vi går rundt om den
genskabte Gravlev Sø og frem til Bundgård; - stedet der gav navn til billedhuggeren.
Her boede hans bedsteforældre. En flot naturvandring på kanten af Nationalparken.
Frede Kanstrup & Lars Bang Jensen er guider.
53911 Tirsdag d. 28.09 kl. 14.00 - Vi mødes ved Gravlev Kirke
Kr. 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

CYKELTUR I ROLD SKOV

Vi skal med Frede Kanstrup på opdagelse i skovene ved Skørping. Frede og Kirsten
flyttede for få år tilbage fra Aalborg til Skørping. Hver dag tager Frede sin elcykel og
kører minimum 20 km. Han har udvalgt en tur gennem skoven til stabelpladsen ved Arden. Her er der drikkepause og toiletbesøg. Vi kører videre til Hvass Sø, Hestegraven,
Røverstuen og Store Øksø. Her skal vi rundt om søen og tilbage til P-pladsen. Turen
afsluttes med kaffe/små snapseprøver ved Kirsten og Frede på Skørping Hospital, Himmerlandsvej 38, st. Tv. Skørping. Cykelturen er på ca. 13 km.
53909 - Mandag d. 13.09 kl. 12.30 - Afgang fra Skørping Hospital
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

MARIONETTEATER I SKØRPING

Vi skal igen på besøg hos det spændende marionetteater i Skørping. Her fortæller stykkets forfatter om baggrunden for forestillingen: Livet på Sanatoriet for tuberkuloseramte,
som blev opført ude i skoven. For her var de bedste muligheder for at få lindring og
helbredelse, hvis man blev ramt af sygdommen. Vi laver en lille byvandring og slutter
med en kop kaffe hjemme hos Frede og Kirsten, der nu bor i en lejlighed i det, som i dag
hedder Skørping Hospital. Et familiearrangement. Pris for voksne 80. Børn og unge u.
16 år koster 40 kr.
53910 - Søndag d. 07.11 kl. 12.30
Kr. 80 / 40 for børn under 16

JULESTUE PÅ SOLGÅRDEN
Lørdag og søndag den 18. og 19. december kl. 10.00 - 18.00
Så er der igen mulighed for at hente et juletræ i Svenstrup. Nu kan du tilmed få lov til
at gå i marken og fælde et træ selv, for vore egne træer har vokset sig store. Du kan
hilse på dyrene og varme dig indenfor med en portion gullashsuppe eller en skive spegepølse. Du kan også gøre en handel med kunst og bøger. Vi tilrettelægger et lille kulturprogram med oplevelser og har naturligvis en ny udstilling i vort lille Galleri. Nærmere
herom senere. Frit fremmøde - ingen tilmelding.
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EN DAG PÅ LÆSØ: PÅ KUNSTTUR MED LARS MORELL

Vi skal på oplevelse med Lars Morell. Han er kender af to betydende kunstnere, som
i nyere tid har haft tilknytning og lange ophold på Læsø: Asger Jorn og Per Kirkeby.
Lars Morell guider os på denne tour de force, der bringer os tæt på Kunstens Læsø.
På Læsø har vi egen bus til rådighed. Vi skal med færge fra Frederikshavn kl.7.50.
Vi mødes ½ time før afgang ved afgangsterminalen. Vi kan køre i egen bil eller tage
toget. Der er afgang fra Aalborg station kl. 06.14. Lars har et rejsekort, vi kan køre på,
eller du kan bruge dit eget rejsekort. Vi skal med en færge hjem kl. 18.40 og lander i
Frederikshavn ca. 1 ½ time senere. Pris er inkl. let forplejning gennem dagen.
53973 Vi mødes ved Færgen i Frederikshavn
Lørdag d. 28.08 kl. 10.00-18.00 - Kr. 600

KUNST

BRUNO KJÆR I FOKUS

Denne sommer kan du møde en beskeden udstilling af Bruno Kjærs aktuelle arbejder
hjemme hos Bente og Lars Bang Jensen. Udstillingen har tidligere på året været vist i
Gimsinghoved i Struer, og de er nu landet i Solgårdens lille galleri. Bruno Kjær fortæller om den aktuelle udstilling, men også om nogle af hans øvrige aktuelle projekter. Vi
får Frede og Anders til at stege lammekøller til os og arrangerer en beskeden spisning
i haven for de, der er sultne. Det er gratis at deltage i intro til Bruno Kjærs kunst. Pris
for deltagelse i aftenspisning 100 kr. inkl. 1 glas rødvin.
53980 - Solgården (Solgården, Dall Møllevej 43, 9200 Svenstrup)
Mandag d. 30.08 kl. 16.00–19.00 - Kr. 100

LANG DAG I SKAGEN

Vi besøger Kunstmuseet Grenen, hvor Kirsten Lind fortæller os om sit møde og senere ægteskab med maleren Aksel Lind. Efter en let frokost forlader vi Grenen for at
besøge Skagens Museum. Denne sommer har de en særudstilling om tab og sygdom
som tema i nordisk maleri i 1800-tallet. Vi må også forbi Den Svenske Kirke og Skagen Kunsthal, hvor Gorm Spaabæk viser udpluk af sin store samling og giver os et
indblik i sit eget skaberværk, som i disse år tager afsæt i grafisk træsnit. Tag afgang
kl. 07.14. Pris ekskl. transport men inkl. let forplejning og entreer.
53970 Vi mødes på banegården i Aalborg
Torsdag d. 02.09 kl. 07.00-20.00 - Kr. 300

LANG DAG I ÅRHUS

Vi skal på kunstmuseet ARoS for at møde den klassiske engelske maler William Turner (1775 – 1851). Han så landskabet med et for os romantisk øje, der også kan forstås som en filosofisk / religiøs tolkning af det, der er foran os. Det er ikke ulig, hvad vi
finder hos H.C. Andersen. De ser skaberværkets genialitet og anskueliggør det for os.
Det er deres dagsorden. Fra Tate i London kommer 20 oliebilleder og 80 akvareller. Vi
gør besøget i selskab med Kirsten Thonsgaard som vor kyndige Århus-værtinde. Se
nærmere på vor hjemmeside. Togafgang kl. 07.06.
53912 Vi mødes på banegården i Aalborg
Tirsdag d. 02.11 kl. 07.00-20.00 - Kr. 600

SKAGEN BLEV MIT LIV

Højskolekredsen har besøg af Kresten Langvold & Kirsten Lind. De fortæller om deres liv i Skagen. Kresten Langvold begyndte sit som tjener på Brøndums Hotel, men
han er i dag en skattet omviser på museet. Dertil en mediestjerne på moderne tiders
formidling via de digitale medier. Han fortæller, hvordan kunsten gik ham i blodet.
Kirsten Lind er i dag indehaver på Kunstmuseet på Grenen. Tilfældigt bliver hun sekretær for kunstmaleren Axel Lind. Hun holder sammen på driften af museet ude
i klitterne ved Grenen, og efterhånden også på Axels liv. Han siger, at nu skal de
også giftes, og dermed bliver hun kone, direktør og nu indehaver af Axels Lind sidste
kunstneriske projekt: Museet på Grenen. En forrygende historie om veje i livet, og om
hvordan kunsten blev en del af Kirstens liv. Kun få pladser.
53972 Strandvejen 19
Onsdag d. 24.11 kl. 10.00-12.00 - Kr. 100
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*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

TEATER
NORDKRAFT

Billetterne er forbeholdt medlemmer af KulturKlub FOKUS.
Begrænset antal. Billetterne udleveres på dagen i Teater Nordkrafts Foyer, fra kl. 19.00. Der vil blive serveret et glas vin, og
hvor det er muligt, vil der også være introduktion til forestillingen.

RÆDSEL

Jeg tror nok, verden går under om lidt. En dag kommer du hjem,
og en stemme er flyttet ind. En stemme, der minder dig om alt,
hvad der kan gå galt i verden, og som beskytter dig mod det kaos,
der er omkring dig. Stemmen giver dig gode råd, den googler alt,
så du kan være forberedt, den sørger for, at du ikke dummer dig,
og at du ikke gør noget galt. Men den vil også bestemme over dig.
Den er mistroisk over for andre mennesker. Den er bange for, at
himmelen skal falde ned. Og den vil i virkeligheden bare gerne
overtage dit liv. Og pludselig går det op for dig, at den har været
der hele tiden. Hvis du har prøvet det, vil du måske kunne genkende det. Hvis du ikke har prøvet det, vil du måske kunne forstå.
53989 Teater Nordkraft - Fredag 12.11 kl. 19:30 - kr. 165
Pris er inkl. 1 glas vin før forestillingen

FISKERNE

Den altid debatskabende skuespiller, dramatiker og forfatter
Hassan Preisler dykker med sin nye dramatisering af Hans Kirks
roman ”Fiskerne” ned i kulturkrigen mellem de indremissionske
fiskere og de grundtvigianske fjordboere. Det bliver en forestilling
om identitet og religion, men også om frelse og fortabelse, godhed og ondskab.
53988 Teater Nordkraft - Torsdag 07-10 kl. 19:30 - kr. 165
Pris er inkl. 1 glas vin i pausen

MUSIK PÅ SKRÅEN

29. september kl. 20.00
Anne-Grethe Bjarup Riis
2. oktober kl. 20.00
Signe Svendsen Band
13. oktober kl. 20.00
Sanne Søndergaard
16. oktober
Luftens Helte
23. oktober
Lars Lilholt
12. november
Lis Sørensen
7. december
Paul Potts & Kirsten Siggaard
SKRAAEN.DK

Annonce

13

MUSIK SKAL DER TIL…

MIRIAM MANDIPIRA OG ORGANIC 3

PROGR
AMINTRO

Du skal møde Miriam Mandipira, Uffe Steen, Niels Ole Sørensen & Esben
Bach….og så ved kendere af musikken, at så bliver det ikke kedeligt! Du kan
glæde dig til gospel og spirituals med en af de stærkeste kvindelige sangerinder
på den danske scene. Miriam er født og opvokset med gospel og spirituals i
Zimbabwe, og det skinner virkelig igennem, når hun synger dette repertoire fyldt
med sjæl og energi. Efter koncerten fortæller Lars Bang Jensen om efterårets
program i KulturKlub FOKUS, og FOKUS er efter koncerten vært for et glas vin.
Det vil ske udenfor kirken.
Der er gratis adgang.
Vor Frue Kirke - Torsdag d. 05.08 kl. 19.30 - GRATIS adgang

PÅ TUR IND I ORGLET

Vi har mulighed for at deltage i årets version af Orgel Kavalkaden 2021. Her
samles organister fra hele Nordjylland i Musikkens Hus for at give koncert på
husets imponerende koncertsalsorgel. Mads Høck fra Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium præsenterer en uropførsel af et nyt værk for orgel, skrevet til lejligheden. Vi skal også opleve en koncertintroduktion ved domorganist
Jørgen Ellekilde.
Efter koncerten vil der være mulighed for en rundvisning inde i orglet.
53977 - Musikkens Hus - Søndag d. 26.09 kl. 15.00 - Kr. 150 / 100 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

SARA GRABOW

Endnu en gang glæder vi os til at åbne kirken for koncert med Sara Grabow.
Sara synger Sebastians sange - og det er ikke tilfældigt, da Sebastian er Saras
far. De to har kærligheden til musikken og en blød stemme til fælles, og denne
koncert er en hyldest fra datter til far. Overskuddet fra dagen går til Madagaskar,
hvor Vor Frue Kirke bl.a. støtter en skole for døve børn.
53998 - Vor Frue Kirke - Lørdag d. 16.10 kl. 16.00 - Kr. 150

FESTKONCERT I VOR FRUE KIRKE
”A GLOBAL VOICE FOR WOMEN”

Sopranen Vesna Djordjevic (”Den syngende læge”), pianisten Ib Buchholtz samt
Vor Frues Gospelkor ved dirigent Freja Würtz byder på en festlig blanding af
klassisk sang samt traditionel og nyere gospel. Med koncerten fejres Soroptimist
Internationals 100 års indsats for kvinder og piger verden over. Billetindtægterne
går ubeskåret til Krisecentret for kvinder i Aalborg. Der serveres et lille traktement bagefter. Arrangør: Soroptimist International Aalborg i samarbejde med
FOKUS Folkeoplysning og med støtte fra Ejendomsmæglernes Fond.
53917 - Vor Frue Kirke - Tirsdag d. 26.10 kl. 19.30 - Kr. 130

DER ER MERE MUSIK PÅ PROGRAMMET SE SIDE 2-5
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*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

TORSDAGSKONCERTER

Credit Ulla Jensen

ROMS PINJER FORTRYLLENDE OG FARVERIG
REJSE
Beethoven, Berlioz, Respighi & Bent Sørensen.
53981 Musikkens Hus
Torsdag d. 02.09 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

RINGEN UDEN ORD WAGNER

I samarbejde med Aarhus Symfoniorkester
53985 Musikkens Hus
Fredag d. 15.10 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

PATHÉTIQUE I FØLELSERNES VOLD…

WEILERSTEIN & BRANTELID

53982 Musikkens Hus
Torsdag d. 09.09 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

53986 Musikkens Hus
Torsdag d. 04.11 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

KONGEN, DRONINGEN & HELTEN
BERLIOZ & STRAUSS

HANSLIP & SIBELIUS
DE STORE VIDDER

Brahms, Mahler & Tjajkovskij.

I samarbejde med Randers Kammerorkester.
53983 Musikkens Hus
Torsdag d. 30.09 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

ORGLETS AFTEN INSTRUMENTERNS DRONNING
FOLDER SIG UD                           

Suk, Copland, Martinû, Sjostakovitjk
Instrumenternes dronning folder sig ud med 5400
piber fordelt på 74 registre og fire manualer.
53984 Musikkens Hus
Torsdag d. 07.10 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

Beethoven, Haydn, Ives, Sibelius.

Nielsen, Sibelius, Bersa & Prokofiev.
Solist Chloé Hanslip (violin)
53987 Musikkens Hus
Torsdag d. 11.11 Kl. 19:00
Kr. 175 KulturKlub medl.

PRAKTISK INFO

Billetter udleveres på dagen i Musikkens Hus’
foyer fra kl. 19.00. Introduktion til koncerter afvikles i koncertsalen i kælderen fra kl. 18.30.
Særlige ønsker til placering i sal og på balkoner
kan ikke efterkommes. Billetterne er C-billetter.
Forbeholdt medlemmer af KulturKlub FOKUS.
Billetter til ikke-medlemmer købes gennem
Musikkens Hus. Se nærmere om program på:
www.aalborgsymfoni.dk
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FILMKLUB FOKUS
Den 6. maj åbnede biograferne igen efter en nedlukning som føltes meget lang. Det var en festdag for alle
os, der elsker at se film i biografen: Synke ned i det bløde sæde, være 100% til stede, lade os underholde,
engagere og glemme verden udenfor. I vores filmklub tilbyder vi et efterårsprogram, som både har en dokumentarfilm med indledning af filmens instruktør, Vibeke Bryld, en ’’film efter mit hjerte’’ med leder af Teater
”Nordkraft” Minna Johannesson, en helt ny film af Uberto Pasolini og en film af en af tidens store filminstruktører: Chloé Zhao, som instruerede ’’Nomadland’’, men også ’’The Rider’’, som er den vi har på programmet
i denne sæson. Vi holder fast i traditionen, at filmklubben finder sted i Biffen på torsdage kl. 13.30. Efter
filmen har vi de gode samtaler, som fremover finder sted inde i salen, så vi ikke går glip af at høre hvad alle
de andre har gjort sig af tanker om den sete film. Inkl. kaffe og kage.
53951 Biffen - Torsdage kl. 13:30 - Kr. 400 / 340*

16.09 • THYLAND • 2020
• DANSK DOKUMENTAR • GUIDET FILM
Thyland: Sansemættet dokumentarfilm med indledning og samtale efter filmen ved filmens instruktør
Vibeke Bryld. Hun er filminstruktør og skribent, og
har instrueret flere dokumentarfilm og kunstfilm, som
har været i konkurrence på Berlinalen, CPP:DOX og
flere andre internationale festivaler. ”Thyland” er en
film om det usynlige liv i Thy. Filmen bevæger sig
gennem hedens, havets og træernes magiske liv.
Fortællingen er uløseligt knyttet til landskabet, men
samtidig en universel historie om længslen efter at
være forbundet til verden og evigheden.

11.11 • NOWHERE SPECIAL • 2020
• CO-PRODUKTION
Filmen bygger på virkelige hændelser, og den handler om den 35-årige enkemand John, der har dedikeret sit liv til at være fuldt og helt til stede for sin
3-årige søn, hvis mor døde kort efter hans fødsel.
John selv har kun få måneder tilbage af sit liv, og
han beslutter at finde den perfekte familie til sin
3-årige søn. Instruktør: Uberto Pasolini.
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14.10 • THE RIDER • 2015 • USA
Efter en tragisk rodeoulykke er Brady´s tid som konkurrencerytter slut. For at finde en ny mening og
identitet begiver han sig ud på en rejse, hvor han
forsøger at ændre sin opfattelse af, hvad det vil sige
at være mand i hjertet af USA. Instruktør: Chloé
Zhao.

09.12 • SOM I HIMLEN • 2004
• SVENSK EN FILM EFTER MIT HJERTE
Minna Johannesson, leder af Teater Nordkraft har
valgt at vise den svenske film ”Som i Himlen” Den
verdensberømte dirigent Daniel Dareus bukker under for stress, og han vælger at trække sig tilbage til
en gammel skole på sin barndomsegn for at rekreere i skovens dybe stille ro. Modstræbende ender det
med, at han tager ansvaret for det lokale kirkekor.
Og det kommer til at vende op og ned på mange
ting i den lille by.

*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt.
ændringer og nye arrangementer. Tilmelding via www.FOKUS-Folkeoplysning.dk eller på tlf. 99 30 10 00.

OPEN AIR FILM HOS FOKUS
KulturKlub FOKUS inviterer til filmforestilling under åben himmel. Vi samles i den hyggelige brostensbelagte gård ved FOKUS-huset og ser en række filmperler på storskærm. Hvem ved, måske vil
vores begejstring nå skyerne, når vi i et fællesskab kan mødes om visuelle oplevelser fulde af alvor,
refleksion, gys og humor. Et gratis tilbud forbeholdt medlemmer af KulturKlubben - husk tilmelding.

53991 • JEG ER DINA • 13/9 KL. 21

Dina er fanget mellem et ønske om at dø og at leve. Ved en ulykke er hun
som barn skyld i sin mors død, og hun frarøves al omsorg under sin opvækst. Dinas vilje lærer hende at klare sine omgivelser på en sær facon.
Ved at udfordre døden føler hun sig usårlig, og i mørke stunder søger hun
trøst hos moderens sjæl.

53992 • SÅ LÆNGE JEG LEVER • 14/9 KL. 21

Vi følger Mogensen fra barndom til gennembrud med kvartetten Four Jacks
og kampen mod de danske hitlister som soloartist. Sangerens tumultariske
ægteskab er holdepunktet i en musiktilværelse domineret af alkohol, angst
og lidenskab. Ole Bornedals portræt går tæt på kunstnerens søgen efter
det fuldkomne.

53993 • HEFTIG OG BEGEJSTRET • 15/9 KL. 21

I den lille nordnorske fiskerby finder man Berlevåg Mannskor, der på alle tider af året stiller op ved havet og synger – i sol, sne, regn og blæst. Vi følger
mændene i løbet af et år, både privat og som en del af koret, der sammen
tager på en tur til Murmansk.

53994 • NATTEVAGTEN • 16/9 KL. 21

ROLF KONOW

I sin gennembrudsfilm går Ole Bornedal til gyser-makronerne med en energi, der var ukendt i Danmark i 1994. Overraskelserne er konstante, når lighus-nattevagten Martin (Nikolaj Coster-Waldau) færdes i den skumle hospitalskælder. Ulf Pilgaard tager stikket hjem som politiefterforsker, ledsaget af
Kim Bodnia, Sofie Gråbøl og Lotte Andersen.

53995 • RETFÆRDIGHEDENS RYTTERE • 17/9 KL. 21

Markus vender hjem fra krig, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Matematiknørden Otto, der var med på toget, mener, at en konspiration står bag
ulykken. Han og vennerne Lennart og Emmenthaler opsøger Markus, som
er opsat på at få hævn. Et retfærdighedstogt begynder. I Anders Thomas
Jensens stilsikre univers blandes moderne fabel-fortælling med absurditeter, vold, humor og betragtninger om livet.
Musikken betyder meget for filmoplevelsen. I disse operafilm er musikken for alvor i centrum.
Glæd dig til at se to film, der tager foreningen af musik, sang og fortælling til nye højder.

OPERAFILM

TOSCA

Den franske instruktør Benoît Jacquots filmatisering af Puccinis ”Tosca” taler til ørene med
italiensk musik årgang 1900, sunget af tidens operapar Angela Gheorghiu og Roberto Alagna
samt David Cangelosi og mange flere. Men også øjnene stimuleres af smukke, stoflige billeder
undervejs!
Tid: 2t 6 min.

THE PHANTOM OF THE OPERA

- med Gerard Butler, Emmy Rossum, Pattick Wilson, Miranda Richardson o.m.f.
Andrew Lloyd Webber og Tim Rices musicalversion af det romantiske melodrama om skønheden og udyret har høstet succes på alverdens scener. Den vansirede komponist Erik skjuler sig
i Pariseroperaens katakomber for en omverden, der altid har vendt ham ryggen. Da han forelsker sig i den unge sangerinde Christine, giver han igen af samme mønt og indleder nådesløst
sin terror mod operaen for at få sin vilje.
Tid: 2t 23 min.
53957 JazzKino - Søn. d. 21-11 kl. 13.00-18.00
Kr. 250 / 200 kr. for medlemmer inkl. italiensk spisning og et glas vin
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Mødestedet er samvær og fælles oplevelse, men også musik og sang. Måske har vi
til den tid mod på igen at synge sammen. Vi må se, hvad de kloge hoveder anbefaler, og hvilke erfaringer vi høster i de kommende måneder.

MØDE MED POLITIDIREKTØREN

Politidirektør i Nordjylland, Anne Marie Roum Svendsen, er gæst i Mødestedet. Vi
skal møde en meget vidende og kompetent person, som vil fortælle om Politiets
arbejde i relation til vor tids kriminalitetsudvikling, og de nye krav det stiller.

MØDESTEDET

53975 Medborgerhuset
Tirsdag d. 14.09 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

FORTÆLLINGEN OM HARALD JENSEN

Else Asp Poulsen fortæller om Harald Jensen, som var en mægtig mand i Aalborg.
Han huskes, fordi Haraldslund er placeret, hvor hans store villa engang lå. Her var
en kæmpe have, hvor der nu er Aalborg Stadion. Engang var han mest kendt for sin
brændevin og alternative lægegerning. Vi begynder kl.13.00 med en kort besigtigelse af Spritten, og ser hvor langt de er, hvis du har mod på en rask gåtur i aprilluften.
Klokken 14.00 mødes vi til foredrag. I pausen får vi os ”en lille sort” eller smager de
forskellige kryddersnapse, som Frede Kanstrup har taget med til os, for eventyret
om Harald Jensen har også et stort kapitel, der handler om snapsen.
Prisen er inkl. kaffe / the og smagsprøver.
53976 Haraldslund
Tirsdag d. 12.10 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

BAYEUX-TAPETET I DET NORDJYSKE

En gruppe kvinder satte sig sammen og besluttede sig for at genskabe en af de
store fortællinger fra middelalderen: Bayeux-tapetet om normannernes togt fra Normandiet over til det engelske landskab. Brodøserne fra Bayeuxgruppen fortæller
om arbejdet. Projektet startede 4.januar 2000, og sidste sting blev taget i juni 2014.
Billedtæppet kan nu ses på Børglum Kloster.
53974 - Strandvejen 19
Tirsdag d. 09.11 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

JUL I MØDESTEDET OG ELSEBETH DISSING

Journalist og redaktør Elsebeth Dissing er blevet forfatter til en bog, der tager os
tilbage til Thy, hvorfra hun kommer. Den fortæller om vor verdens forandring i nyere
tid og giver et blik på det liv, der engang blev levet ude på landet, hvor så mange af
os kommer fra. Vi starter vort samvær med en julet spisning med mad fra KaffeFair.
Det koster 150 kr. at være med til spisning og fortælling. Vi du kun være med til
foredrag koster det stadig 100 kr / 60 kr. Du skal så blot komme kl. 14.00.
53978 Strandvejen 19
Tirsdag d. 07.12 kl. 13.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
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HØJSKOLEKREDSEN
Hvert efterår samler vi en kreds om en række onsdagsarrangementer. Fællessang og samvær er nøgleord. Vi mødes kl. 10.00 og slutter ca. kl. 15.00. Du kan have madpakke med
eller købe en let frokost i KaffeFair. Alice Thaarup er værtinde. Enkelte af kredsens arrangementer er åbne for deltagelse af gæster udenfor kredsen. Oftest er vor base Eventsalen i
FOKUS-huset.
53952 - Pris: Kr. 1295/865*

PROGRAM:

Onsdag den 22. september
Frank Aaen er på besøg og fortæller under overskriften: ”Hva’ faen laver en Statsrevisor”.
Over middag fortæller forfatteren Lotte Garbers om sin bog ”Løbeklubben i Saudi”.
Onsdag den 29. september
Lars Bang Jensen tager os med på teatervandring i centrum, og vi får et indblik i 200 års
teaterliv i den store by ved fjorden. Derpå sangtime med Erik Sommer ved flyglet i Vor Frue
Kirke.
Onsdag den 6. oktober
Idehistoriker og mytisk fortæller Lars Morell skal guide os rundt i sin barndomsby. Vi kommer
forbi Aalborg Katedralskole, KUNSTEN og Aalborg Kloster.
Onsdag den 13. oktober
Byernes historie er tema for professor Finn Kjærsdams lektion i folkeoplysningens tjeneste,
mens eftermiddagens program stadig mangler at falde på plads
Onsdag den 27. oktober
Jesper Theilgaard er eftermiddagens gæst. Han skal gøre os klogere på det med klimaets
forandring.
Onsdag den 3. november
Vi skal have en lang dag i Biffen, hvor vi ser to nye film hvis titler, vi endnu ikke har fastlagt.
Onsdag den 10. november
Gjøl på programmet
Vi skal høre om, hvad er skete i det lange spand af år fra de romanske stenarbejder og gavlmalerierne i kirken, til de nye fiskere kom fra vest. Afvikles på Gjøl i samarbejde med Bente
Bjørn m.fl.
Onsdag den 17. november
Højskoledag i Gug Kirke.
Onsdag den 24. november
Skagen blev mit liv. Kirsten Lind og Kresten Langvold er vore gæster. De skal gøre os klogere
på livet i Skagen.
Onsdag den 1. december
Afslutning med julet spisning fra KaffeFair.

SE ET UDDYBET PROGRAM PÅ: WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist eller på overførselsindkomst.
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KULTURKLUB FOKUS

WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK • TLF. 99 30 10 00 • INFO@FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger i programmet.

EFTERÅR 2021

HOLDNR.

DATO

ARRANGEMENT

SIDE

PROGRAMINTRO

05.08

Miriam Mandipira og Organic 3

14

53973

28.08

En dag på Læsø: På kunsttur med Lars Morell

12

53925

29.08

Sigurd Barret fortæller om genforeningen

3

53980

30.08

Bruno Kjær i fokus

12

53970

02.09

Lang dag i Skagen

12

53932

03.09

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrethe d. 1.

5

Byvandringer

07.09, 14.09, 21,09, 28.09

Se mere side 8

8

53918

08.09

Ginman, Blachman & Dahl

3

53929

09.09

Chr. Riisgaard og Valfart

5

53909

13.09

Cykeltur i Rold skov

11

53975

14.09

Møde med politidirektøren

18

Ud at spise

15.09, 09.11, 05.10

Se mere side 9

9

53926 + 53923

18.09 kl. 13.00 og kl. 16.00

Niels Skousen - Solo

4

53903

22.09

Lotte Garbers

6

53977

26.09

På tur ind i Orglet

14

53911

28.09

På vandretur omkring Gravlev sø

11

53927 + 53928

29.09 kl. 14.00 og kl. 19.00

Erik Sommer

3

53901

07.10

Dansk skønlitteratur de seneste 50 år

6

53930

10.10

L’arpeggiata: La Tarantella

4

53902

11.10

Anna Elisabeth Jessen: Om hundrede år

6

53976

12.10

Fortællingen om Harald Jensen

18

53931

14.10

Coro Misto

5

53998

16.10

Sara Grabow

14

53908

25.10

Skal vi have et landbrug i fremtiden

9

53935

26.10

Merete Pryds Helle

7

53917

26.10

Festkoncert i Vor Frue kirke ”A global voice for women”

14

53922

27.10

Jesper Theilgaard på besøg

4

53966

28.10

Limfjordssild og ål i lyst og nød

10

53972

02.11

Lang dag i Århus

12

53910

07.11

Marionetteater i Skørping

11

53974

09.11

Bayeux-tapetet i det nordjyske

18

53967

11.11

Pigen fra Læsø der mødte Paul Gauguin

10

53905

12.11

Lars Olsen: Rige børn leger bedst

6

53921

14.11

Det er ved at blive koldt.. Da John & Yoko kom forbi

4

53907

16.11

Limfjordens tilstande

9

53968

18.11

Da koleraen kom til byen

10

53969

23.11

Ulven var her - Ulven er her

10

53972

24.11

Skagen blev mit liv

12

53920

28.11

Fangekoret

5

53906

30.11

Anne-Cathrine Riebnitzsky

7

53919

06.12

Mogens Lykketoft. Verdens forandring i min tid.

3

53952

07.12

Jul i mødestedet og Elsebeth Dissing

18

53952

Flere datoer

Højskolekredsen

19

53904

Tid og sted oplyses senere

Sisse-Jo Gazan

7

NOTER

OBS: Film og teater arrangementerne samt torsdagskoncerterne med Aalborg SymfoniOrkester er ikke angivet i skemaet - læs mere i programmet.

