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TILMELDING: 

NYHED! Nemmere tilmeldig via:
WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Tlf.: 99 30 10 00 
Info@fokus-folkeoplysning.dk

Strandvejen 19, 1. sal, 9000 Aalborg

KONTORTIDER: 
MAN. - ONS. kl. 10.00 - 15.00 

TORS. kl. 10.00-17.00  

FRE. kl. 10.00-15.00

HOLD NR. 54950 
FRA KR. 399*

(ALMENPRISEN ER KR. 750)

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

ALLE KAN MELDE SIG IND
Som medlem af KulturKlub FOKUS får 
du en række arrangementer i medlems-
pakken. Medlemskabet giver dig også 
RABAT på en lang række andre spæn-
dende og unikke oplevelser. Tilmeld dig 
nyhedsbrevet, og få løbende info på mail 
omkring ekstra arrangementer, aflysnin-

ger og meget mere. 

Flere arrangementer publiceres 
løbende gennem hele sæsonen. 

Hold øje med vores nyhedsbrev og  
Facebook-gruppen: KulturKlub FOKUS.

*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt. 
  ændringer og nye arrangementer. Tilmelding til arrangementerne via www.fokusaalborg.nemtilmeld.dk eller på tlf. 99 30 10 00.
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TIL ET NYSGERRIGT FÆLLESSKAB 

For 35 år siden kørte jeg med min familie 
gennem Tyskland. Vi opsøgte en mand, 
som min kone havde arbejdet sammen 
med som ung trainee i Canada. Han var 
ikke hjemme, men det var hans gamle mor, 
og hun bød os indenfor. Derpå kom hun 
med et vandfad, hvor vi kunne vaske vore 
rejsetrætte og støvede hænder. Det var en 
gammel måde at byde velkommen på, som 
nu er ude af vor tradition.  

I KulturKlub FOKUS byder I stadig hinan-
den og vore gæster ”Velkommen”.  - Ikke 
for at holde gamle skikke i live, men for fordi 
vi ved, at det er livgivende at møde hinan-
den og også at møde det fremmede. Vi skal 
høre nyt og vinde indsigt, og vi skal føle 
fællesskab. Det er balsam for mennesket at 
mødes med andre.   

Derfor er KulturKlub FOKUS en god ide, 
som over mange år har haft en stor tilslut-
ning. Tak for jeres opbakning. Her i vort 
program finder du, hvad der denne gang 
fandt plads i vor kalender. Vi skriver et må-
nedsbrev og sender via mail, og vi har en 
meget benyttet hjemmeside og tilmed en 
Facebookside for dem, der er til den slags. 
Du er også altid velkommen til at ringe til 
kontoret og til Lars Bang Jensen, hvis du 
har spørgsmål.  

Er du ny i vor flok, eller har behov for at høre 
lidt om, hvordan det fungerer, kan vi anbe-
fale introarrangementet tirsdag d. 25. januar 
(se side 14), hvor Lars Bang Jensen fortæl-
ler, og hvor der også er en fortælling om at 
rejse med tog. Vort program afvikles i et tæt 
samarbejde med en række partnere. Vi si-
ger tak for dejlige bidrag til: Musikkens Hus, 
Aalborg Symfoniorkester, Vor Frue Kirke, 
Folkekirkens Hus, Biffen, Teater Nordkraft, 
CineVista. 

Tak for jeres opbakning
Lars Bang Jensen 

’’

’’
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KJELD FLYTTER FYR…  
Så er det i kalenderen igen! Murermester Kjeld Pedersen fortæller om, 
da han flyttede Rubjerg Knude Fyr. Kjeld dirigerede holdet, der sikre-
de, at vort lokale og nationale vartegn fik et længere liv. Et besøg af De 
Lystige Sømænd sørger for musikalsk underholdning til dagen. Vagn 
Egon Jørgensen er kapelmester.

54921 Strandvejen 19  
Søndag d. 30.01 kl. 14.00  
Kr. 150 / GRATIS KulturKlub medl.

MEDLEMSPAKKEN

MED BENDT BENDTSEN PÅ MOTORCYKEL GENNEM EUROPA   
Bendt Bendtsen afsluttede en lang flot karriere i politik med 10 år i 
Europa-Parlamentet. Hjemme på Fyn gav han sig selv en ny opgave: 
”Jeg satte mig som mål at køre 8000 km gennem Europa på motorcy-
kel. På 5 uger kom jeg gennem 20 europæiske lande. Jeg talte med 
unge mennesker om deres drømme for det Europa, som de skal leve 
deres liv.’’ Bendt Bendtsen har en fortid som motorcykelbetjent, så val-
get af transportmiddel lå lige for. Mød de sider af livet i Europa, som 
han oplevede. 

54922 Folkekirkens Hus 
Tirsdag d. 08.03 kl. 14:00-16.00 
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl. 

SIMONE AABERG KÆRN  
Kunstneren, piloten og eventyreren Simone Aaberg Kærn fortæller 
den forrygende spændende historie om at se og sanse verden gen-
nem kunsten, lige dér hvor det hele brænder på, og der virkelig er 
brug for håb.

Vi kender hende som populær dommer i DR1-serien Danmarks bed-
ste portrætmaler Kunstneren måtte selv lære at flyve da kvindelige 
piloter, der fløj under den anden verdenskrig, ikke ville lade hendes 
portrættere sig, hvis hun ikke blev pilot. Glæd dig til en inspirerende 
livsfortælling.

54928 Folkekirkens Hus 
Torsdag d. 10.02 kl. 14:00 
Kr. 150 / GRATIS KulturKlub medl.  
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STINE PILGAARD
Her er lagt op til et sprudlende møde med en forfatter, der taler lige 
ud af posen. Stine Pilgaards romaner er virkelig sjove: Kikset kom-
munikation, sproglige hverdagsklicheer og forskellige forventninger til 
samme situation. Hun har virkelig sans for det komiske i tilværelsen. 
Læs mere s. 7. 

54932 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 20.04 kl. 14:00
Kr.150/GRATIS medl. KulturKlubben
Unge  med studiekort betaler 50 kr.
Afvikles i samarbejde med Vor Frue Kirke.

HUSK TILMELDING

HUSK TILMELDING

HUSK TILMELDING

HUSK TILMELDING
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TINE & KRISTIAN LILHOLT
Glæd dig til en særlig koncert. Vi kommer rundt i hele Kristian 
Lilholts musikalske palet, når de to Lilholt-søskende, Tine og Kri-
stian, akkompagneres af Lasse Jørgensen (bas, slagtøj) og Frede 
Panduro (guitarer). Kristian Lilholts varme og vedkommende ’men-
neskemusik’ er noget af det mest iørefaldende og meningsfulde, 
Danmark kan byde på, mens Tine Lilholts fløjtespil er kendt landet 
over. Desuden mestrer hun harpe og andre blæseinstrumenter.  

54924 Vor Frue Kirke 
Lørdag d. 26.02 kl. 15:00 
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl.
Afvikles i samarbejde med Vor Frue Kirke

MEDLEMSPAKKEN

THE SOUND OF CLIMATE
Der sættes fokus på klima og udviklinger i verdens tilstande i 
Musikkens Hus i marts måned. Symfoniorkesterets bidrag er en 
usædvanlig koncert, der foregår i mørke, hvor væggene i den 
smukke koncertsal benyttes til projektion. Du møder billeder af 
jordens forskellige tilstande - fra klodens udgangspunkt som natur 
og til den menneskeskabte omdannelse til strukturer som by, land-
brug, transport m.v. Du møder musik med afsæt i årstidskoncerter 
af Vivaldi og Max Richter. Ligesom toner af Copland, Respighi og 
Ketélbey er musikalsk grundlag. Du møder også uddrag fra Greta 
Thunbergs taler. Dirigent for Aalborg Symfoniorkester er Christian 
Schmidt. Koncerten har en varighed på 60 minutter. 

54925 Musikkens Hus
Torsdag d. 24.03 kl. 17:00
GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS. 
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

54930 Musikkens Hus
Torsdag d. 24.03 kl. 19:00
GRATIS for medl. af KulturKlub FOKUS
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus
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FORTÆLLINGEN OM MARGRETHE DEN 2.  
Lars Hovbakke Sørensen er historiker og dertil kongehus-ekspert. 
Han samler, forud for Dronning Margrethes 50-års regeringsjubi-
læum, trådene i en underholdende fortælling. Den tager os med 
på en tidsrejse for Danmark. Vi kommer tæt på dronningens per-
sonlige udvikling, vi møder Danmarks forandring gennem de 50 
års regeringstid, og vi bliver klogere på hendes rolle i ”den danske 
dannelse”.   

54923 Vor Frue Kirke 
Mandag d. 21.02 kl. 14:00 
GRATIS adgang for alle. Afvikles i samarbejde med 
Vor Frue Kirke.
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KLIMA-KONCERT: GATE TO NATURE MED ALEX HØGH ANDERSEN OG MALTE EBERT
I november 2020 drog skuespiller Alex Høgh Andersen og musiker Malte Ebert til området Masai Mara i 
Kenya. De to naturambassadører for Gate To Nature skulle være en del af en ranger-patrulje, der prøver at 
beskytte området mod ulovlig skovhugst. Nu besøger de to naturambassadører Musikkens Hus, hvor publi-
kum kan glæde sig til at få et unikt indblik i missionen i Kenya gennem foredrag, fernisering med billeder af 
Alex Høgh Andersen og akustisk koncert med Malte Ebert. Naturen er overalt under pres af mennesket. Få 
et indblik på en aften fuld af musik og billeder fra Kenya i Koncertsalen.

54926 Musikkens Hus
Lørdag d. 26.03 kl. 20.00
GRATIS for medl. af KulturKlub FOKUS. 
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

STINA EKBLAD - MED NORDEN I BAGAGEN
Engang for længe siden tog en ung kvinde fra Finland via Sve-
rige til Odense for at uddanne sig til skuespiller. Den dygtige 
karakterskuespiller har siden evnet at holde fast i Danmark 
som en naturlig del af sit arbejdsfelt. Senest er hun aktuel i 
filmen Madklubben. Et besøg af Stina Ekblad har længe stået 
på vor ønskeliste. Glæd dig til at høre om hendes møde med 
kunsten. - En stor nordisk rejse. Pianist Gunhild Kjær akkom-
pagnerer.
 
54927 Strandvejen 19
Fredag d. 01.04 kl. 14:00
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl.

JAZZ - YELLOWJACKETS & WDR BIGBAND
Det legendariske amerikanske fusionsorkester, Yellowjackets, fejrer deres 40-års jubilæum med et samar-
bejde med det hæderkronede tyske radiobigband, WDR. De besøger Danmark i forbindelse med to eks-
klusive koncerter i Musikkens Hus i Aalborg og i DR Koncerthuset. KulturKlub FOKUS er indbudt til at være 
med. Du skal møde saxofonisten Bob Mintzer, pianisten Russel Ferrante og elbas-fænomenet Dane Alder-
son samt det tyske jazz-bigband fra West Deutsche Rundfunk i Hamborg.

54929 Musikkens Hus 
Tirsdag d. 03.05 kl. 20.00  
GRATIS KulturKlub medl. 
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus
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*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist eller på overførselsindkomst.



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

ADRIAN HUGHES: MORS BREV 
Måske er du én af de mange, der har fulgt med i den fine pod-
cast, der bringer os tæt på familielivet hjemme hos Adrian, da 
han var barn. En tilværelse, der ikke altid var så spændende. Nu 
genfortæ ller han dele i Folkekirkens Hus. Vi har fået mulighed 
for at reklamere for foredraget i vort program, og vi anbefaler, at 
du skynder dig at købe billet via billetsystemet hos Folkekirkens 
Hus. www.folkekirkenshus.dk.

Folkekirkens Hus 
Tirsdag d. 25.01 kl. 19.30
OBS! Billetter købes via www.folkekirkenshus.dk

ATS LIVE I AALBORG:
ÅRETS GANG I KRÆNKELSER OG SANG  
ATS-redaktørerne fra Politiken, Gorm Vølver og Ole Rasmus-
sen, drager ud for at underholde læserne med alt godt fra Dan-
marks førende satirespalte. Der vil naturligvis være tale om et 
inkluderende satireshow, hvor alle befolkningsgrupper kan reg-
ne med at blive hængt ud uanset politisk, religiøst og sportsligt 
tilhørsforhold. Husk, at give besked inden forestillingen, hvis du 
er veganer og foretrækker plantebaserede vittigheder.  

54999 Strandvejen 19 
Torsdag d. 13.01 kl. 19:30 
Kr.195 / 120 KulturKlub medl. og medl. Politikken Plus 

KAREN BLIXEN / PAGTEN
I selskab med Anette Leonora Andersen skal vi tæt på Karen 
Blixens forfatterskab. Vi skal se den seneste film, Pagten, der 
tager afsæt i den fascinerende forfatters liv. Pagten er instrueret 
af filmskaberen Bille August. Han har givet skuespiller Birthe Ne-
umann den vigtige opgave at spille den litterære verdensstjerne 
Karen Blixen, en kvinde, som var usædvanlig for sin tid med sit 
syn på kønnene og sin styrke og handlekraft.

Karen Blixen blev født i 1885 med et talent for både at male og 
skrive, men hun valgte forfattervejen efter 14 års ophold i Afrika. 
Et ophold der indebar et forlist ægteskab med Bror Blixen, en 
kaffefarm, der var gået konkurs, kroniske smerter efter behand-
ling mod syfilis og sorgen over at miste sit livs kærlighed, Den-
nis Finch Hatton, som døde i en flyulykke. Karen Blixen vendte 
hjem til sit barndomshjem i Rungstedlund, ruineret, syg og med 
et knust hjerte. I filmen oplever vi det fatale møde mellem den 
aldrende forfatterinde og den unge digter Thorkild Bjørnvig. De 
er hver deres sted i livet og i karrieren, og mødet resulterer i en 
pagt.

Glæd dig til at fordybe dig i Karen Blixen sammen med Anette 
Leonora Andersen, cand.pæd og forfatter til bogen Læseglæ-
de og læsefællesskaber. Besøg eventuelt Anettes hjemmeside: 
anetteslitteratursalon.dk. Det er kræs for litteraturelskere.
 
54947 Nordisk Film Biografer, Kennedy
Onsdag d. 27.04 kl. 14.00-16.30
Kr.120 / 60  medl. KulturKlubben
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IBEN MONDRUP
I februar 2022 udkommer Iben Mondrup med en selvstændig fort-
sættelse til romanen Tabita, nemlig romanen Vittu, hvor historien om 
Tabitas lillebror foldes ud. 
 
Den seneste bog fra forfatterens hånd, Tabita, handler om to grøn-
landske børn, der adopteres af et dansk ægtepar og tages med til 
Danmark. Det er en stærk og rystende fortælling med baggrund i et 
dansk tabu om landets tid som kolonimagt. Bodil Bøtcher Jakobsen 
er vært for samtalen med Iben Mondrup. 
 
Iben Mondrup fik sit gennembrud med romanen Godhavn i 2014, som 
hun vandt DR Romanprisen for samme år. Senere modtog forfatteren 
Blixenprisen for romanen Karensminde. Bodil Bøtcher Jakobsen er 
vært for samtalen med Iben Mondrup.
 
54931 Folkekirkens Hus
Tirsdag d. 15.03 kl. 14:00
Kr.150 / 100 medl. KulturKlubben

 ORD OG FORFATTERMØDER  

HANS GREGERSEN: FØR VERDEN GIK AF LAVE 
I de senere år har forfatteren Hans Gregersen udviklet sin egen gen-
re, hvor han har anskueliggjort udviklinger i en bestemt historisk epo-
ke. Hans evne til at finde spændende detaljer har fået stor opmærk-
somhed. Den seneste bog, Før verden gik af lave, fortæller om de 
’gode gamle dage’ omkring år 1900, en tid med en tro på fremtiden. 
Optimismen får en brat ende med Titanics dramatiske forlis og senere 
udbruddet af 1. Verdenskrig. Hans Gregersen har udgivet flere end 
70 titler, og som fortæller tryllebinder han sit publikum og bringer dem 
gennem historiens labyrint. Alice Thaarup er vært.
Et mødesteds arrangement.

54933 Strandvejen 19  
Torsdag d. 17.03 kl. 14:00  
Kr.120 / 60 medl. KulturKlubben  

STINE PILGAARD 
Her er lagt op til et sprudlende møde med en forfatter, der taler lige 
ud af posen. Stine Pilgaards romaner er virkelig sjove: Kikset kom-
munikation, sproglige hverdagsklicheer og forskellige forventninger til 
samme situation. Hun har virkelig sans for det komiske i tilværelsen. 
Men tag ikke fejl, der er også et gran alvor og en kærlighed til de per-
soner, hun har under behandling.
 
Stine Pilgaard debuterede i 2012 med romanen Min mor siger, senere 
fulgte Lejlighedssange, og i 2021 blev forfatteren belønnet med pri-
sen De Gyldne Laurbær for den meget anmelderroste roman Meter 
i sekundet, som også har begejstret det læsende publikum. Hun er 
også kendt for sit samarbejde med Katrine Muff fra DR’s fællessang, 
som har sat musik til digtsekvenserne fra Meter i sekundet.
 
Bodil Bøtcher Jakobsen er vært for samtalen med Stine Pilgaard. 
 
54932 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 20.04 kl. 14:00
Kr.150 / GRATIS medl. KulturKlubben
Unge med studiekort betaler 50 kr.
Afvikles i samarbejde med Vor Frue Kirke.

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



 ORD OG FORFATTERMØDER  
JESPER WUNG-SUNG
 Jesper Wung-Sung fortæller om sin roman Kvinde set fra ryggen, 
der handler om Vilhelm Hammershøis kone Ida. Hun bliver den 
store malers livsledsagerske og foretrukne model. I dag sælges 
malerierne af den ofte rygvendte kvinde for tocifrede millionbeløb, 
men hvem var hun? Wung-Sung fortæller om research, kunst, 
følelser, og om hvordan Kvinde set fra ryggen er forbundet med 
En anden gren, romanen om hans oldeforældre, San og Ingeborg 
Wung-Sung.  

Jesper Wung-Sung har skrevet en lang række bøger for voksne, 
børn og unge. Han har blandt andet modtaget Bogforums Debu-
tantpris, Det Danske Akademis Silas-prisen og De Gyldne Laur-
bær. Flere af hans værker er filmatiseret og dramatiseret. Forfat-
terskabet er oversat til mere end ti sprog.   

54934 Folkekirkens Hus 
Tirsdag d. 22.03 kl. 14:00 
Kr.120 / 60 medl. KulturKlubben  

LEIF DAVIDSEN 
Leif Davidsen fortæller om arbejdet med sin nye historiske ro-
man, Lenins bodyguard, der blander fiktion og historie: Sovjetsta-
tens grundlægger Vladimir Lenin opholdt sig i 1910 en måned i 
København, hvor han studerede den danske andelsbevægelse. 
Hver dag spadserede han fra sit beskedne logi på Vesterbroga-
de 112 til Det Kongelige Biblioteks læsesal. Leif Davidsen lader i 
sin nye roman, Lenins bodyguard, to hemmelige agenter fra det 
russiske zarstyre overfalde Lenin, men han bliver reddet af en 
ung dansk-amerikaner; Oskar Madsen. De knytter et bånd. Oskar 
Madsen kommer efter mange omveje til at være livvagt for Lenin 
under den russiske revolution i 1917.  

Romanen går tilbage til det udgangspunkt, der skabte Sovjetsta-
ten og den arv, som kommunismen har givet videre til Putins 
Rusland. Bodil Bøtcher Jakobsen er vært for samtalen med Leif 
Davidsen. 

54935 Folkekirkens Hus 
Onsdag d. 30.03 kl. 14:00 
Kr. 120 / 60 medl. KulturKlubben    

Vi har et stort udvalg af bevægelses-
hold, hvor alle kan være med uanset 

alder og skavanker. 

Ring på tlf. 99 30 10 00 og få en prøvetime. 
Læs mere og book en plads på: 

WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

BEVÆGELSE DER BATTER 
I FOKUS AALBORG
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FILM

FILMKLUB FOKUS  
Som sædvanlig kommer vi i vores filmklub rundt i den store verden og møder mennesker og 
kulturer, som kan være med til at sætte vort eget liv i perspektiv. De valgte film, hvoraf tre er 
helt nye og en er fra 2013, har alle modtaget priser for filmkunst ud over det sædvanlige. Og 
fælles for dem er, at de lægger op til en god, efterfølgende samtale. Vores filmeftermiddage 

finder sted i BIFFEN torsdage kl. 13.30. Alice Thaarup er vært.
 54951 Kr. 400/340* 

27.01 - THE POWER OF THE DOG 
2021 ○  2 TIMER 6 Min.  ○ NEWZEALANDSK 

Filmen er et “western drama” instrueret af newzealandske Jane 
Campion, som nogle af os kender fra filmen The Piano.  
Den barske og karismatiske ranchejer Phil Burbank indgyder skræk 
og ærefrygt hos sine omgivelser. Da hans bror kommer hjem med 
sin nye kone og hendes søn, plager Phil dem, som han har for vane, 
indtil han selv oplever muligheden for kærlighed.

24.02 - FLUGT
2021 ○ 1 T.  3 Min. ○ DANSK  

Filmen er en animeret dokumentarfilm, den har vundet Nordisk Råds 
filmpris og er kandidat til en OSCAR. Instruktøren er Jonas Poher 
Rasmussen.  
Filmens hovedperson er den i dag 36-årige og veluddannede Amin, 
som voksede op i en kærlig familie i Kabul, indtil den nådesløse bor-
gerkrig forvandlede hans liv til en krigszone og splittede familien ad. 
Som 11-årig og alene blev han drevet på flugt og kom til Danmark 5 
år senere.  

31.03 - IDA 
POLSK FILM FRA 2013 ○ 1 T. 22 Min. ○  SORT/HVID  

Filmen, der er instrueret af Pawlikowski og foregår i Polen i 1962, er 
en perfekt film om identitet og tilgivelse.  
18-årige forældreløse Anna er vokset op i et katolsk kloster, og da 
man finder ud af, at hun har en moster i Polen, tilskyndes Anna til 
at besøge denne. Mosteren fortæller, at Anna er jøde og hedder Ida 
Lebenstein. Og at hendes forældre blev dræbt under 2. Verdenskrig. 
Denne afsløring forandrer alt for Anna.

21.04 -  DER FINDES INGEN ONDSKAB 
IRANSK FILM FRA 2021 ○  2 T. 30 Min.  

Filmen, der har vundet en Guldbjørn, fortæller 4 forskellige historier 
om iranere, der af styret får til opgave at henrette medborgere, som 
man mener, har forbrudt sig mod regimet.  
Filmen er optaget i hemmelighed, og instruktøren har tidligere afso-
net fængselsstraf for sine film. En medrivende film som er en åben 
kritik af dødsstraf og en hyldest til ytringsfriheden.  

BEVÆGELSE DER BATTER 
I FOKUS AALBORG

*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist eller på overførselsindkomst.
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Byens mindste biograf - en del af dansk filmhistorie

I CineVista viser vi i denne sæson otte forestillinger som alle, på nær én, vises søndag eftermid-
dage kl. 13:00. Der vil være rig mulighed for fordybelse og en rejse dybt ind i filmens verden. Alle 
forestillingerne ledsages af en indledning, som har med handlingen eller filmenes særlige tema 
at gøre. Der vil også være et eller flere traktementer undervejs i forestillingerne.   

Alle film er med danske tekster. De fleste film vises på autentiske analoge filmformater. To film 
ovenikøbet i 70mm!  -  Altså noget langt ud over hvad man normalt kan forvente. Alle forestillin-
ger er en særlig anledning: Film for filmelskere.  

Det koster 100 kr. at se film i CineVista - medlemmer af KulturKlub Fokus og Center for Dansk 
Jazzhistorie betaler 50 kr. Der kan købes kaffe / the (10 kr.). Ved de * markerede film vil der være 
en beskeden spisning med et glas vin til 100 kr. Betaling for bespisning opkræves på dagen. 
Pris: kr. 100 / 50 medl. af kulturklubben

Se oversigten herunder og læs mere om hver film på: WWW.FOKUSAALBORG.NEMTILMELD.DK

Once Upon A Time In The West*
 Italien 1968. 2 t 45 m. 
54960 - Søn. d. 06.02 kl. 13:00 

Den yderste dom*
USSR 1966. 3 t 25 m. 
54961 - Søn. d. 20.02 kl. 13:00   

Dersu Uzala* - USSR 1975. 2 t 22 m.
54962 - Søn. d. 06.03 kl. 13:00    

The Hateful Eight* - USA 2015. 3 t 7 m. 
54963 - Søn. d. 20.03 kl. 13:00 

Blå, Hvid og Rød* - Frankrig 1993. Tid: 1:34, 
1:32, 1:39.  54964 - Søn. d. 03.04 kl. 13:00  

Ivans barndom* - USSR 1962. 1 t 35 m. 
DER VAR ENGANG EN KRIG - DK 1966. 1 t 35
54965 - Søn. d. 10.04 kl. 13:00

De syv samuraier* - Japan 1954. 3 t 27 m. 
54966 - Søn. d. 24.04 kl. 13:00

Cotton Club - USA 1984. 2 t 19 m.
54967 - Ons. d. 02.02 kl. 13:00 

KELLERUPSTORV 2, 9000 AALBORG

Inst.: Leone

Inst.: Rublev 

Inst.: Kurosawa Inst.: Tarantino

Inst.: Tarkovsky

Inst.: Kurosawa Inst.: Coppola
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Inst.: Kjærulff-SchmidtInst.: Kieslowski



UD AT SPISE MED KLUBBEN 
SPISE I KAFFEFAIR
I FOKUS Folkeoplysning har vi tre caféer, vi driver som socialøkono-
miske virksomheder med køkkenuddannelse af mennesker fra kan-
ten af arbejdsmarkedet. KaffeFair på Strandvejen er en kombineret 
restaurant og café. Her skal vi spise februar måneds 3-retters menu. 
Se nærmere på nettet, når vi nærmer os. 
Vært er Lars Bang Jensen, der vil fortælle om C.W. Obels virksomhed 
i Aalborg nu og tidligere. Pris er inkl. spisning, 1 stk. vin, øl eller vand, 
+ kaffe/the.  

54936 Strandvejen 19  
Fre. d. 04.02 kl. 13:00  
Kr. 250  

SPISE I FOLKEKIRKENS HUS OG LILLE GALLERIVANDRING… 
Vi skal spise i den hyggelige restaurant i bunden af Folkekirkens Hus. 
Og vi skal på en lille galleri, -og kunstvandring omkring Gammeltorv. 
Vi forsøger at få lov til at besøge Rådhuset for at se på kunst, og vi ta-
ger et kig ind i Galleri Jarsbo, Galleri Wolfsen, Galleri Væg og Galleri 
Kirk. Pris er inkl. spisning, 1 stk. vin, øl eller vand, + kaffe/the.

54938 Administrationsbygningen. Boulevarden nr. 13 
Fredag d. 11.03 kl. 13:00 
Kr. 170 

BRUNCH PÅ 4. MAJ KOLLEGIET  
Vi har arbejdet på det i flere år, men vi har været ramt af aflysning og 
udsættelse. Vi arbejder uforfærdet videre. Nu ser det ud til, at vi kan 
samles i den historiske spisesal på 4. Maj Kollegiet for at spise brunch 
sammen, synge sammen og lytte til en fortælling om stedets spæn-
dende historie. Begrænset deltagerantal. Pris er inkl. let spisning.  

54939 Hasserisgade 8 
Tirsdag d. 10.05 kl. 11:00 
Kr. 150 

54940 Hasserisgade 8 
Onsdag d. 11.05 kl. 11:00 
Kr. 150 

The Tall Ships Races 2022
Hurra Hurra, Tall Ships Races kommer igen forbi Aalborg! 
Vi arrangerer ”Brunch og havnevandring” 
torsdag, fredag og lørdag.
Nærmere program følger.

54941 Kaffe Fair, Strandvejen 19  
Torsdag d. 04.08 kl. 11:00-13:00  
Kr. 150  

54942 Kaffe Fair, Strandvejen 19  
Fredag d. 05.08 kl. 11:00-13:00  
Kr. 150  

54943 Kaffe Fair, Strandvejen 19  
Lørdag d. 06.08 kl. 11:00-13:00  
Kr. 150  



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

Byvandringerne dubbleres efter behov samme dag kl. 14.00. 
Bliv inspireret herover, eller ring ind og hør nærmere for lignende 

arrangementer for større og mindre grupper tlf. 99 30 10 00. 

Da jøderne kom til byen  
Vi skal på opdagelse i centrum af Aalborg og kredse os ind på, hvad der skete, da 
jøderne kom til Aalborg. Lars Bang Jensen har gennem mange år samlet viden og 
små historier, som giver et indblik i det miljø, der opstår, da Aron Jacob kommer til 
byen fra Frierichstadt i Holsten. Langsomt opstår et samfund på små 200 personer. 
De er relativt kortvarigt i byen, og de søger andre steder hen for at finde udfoldel-
sesmuligheder. 
 
54980 Mødes ved Synagogegade (ved Salling)
Mandag d. 02.05 kl. 10:00
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl. 

PÅ JAGT EFTER GAVLMALERIER I VESTBYEN  
Anita Harbo tager os med på byvandring, hvor vi skal se på nye og gamle gavlma-
lerier. Vi får fortællingen om, hvordan Aalborg bliver en by, der markerer sig stærkt 
på Danmarkskortet med spændende gavlmalerier, skabt af tilrejsende kunstnere fra 
alverdens lande.  

54981 Mødes ved Kaffefair, Strandvejen 19 
Mandag d. 09.05 kl. 10:00 
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl. 

PÅ KUNSTVANDRING I CENTRUM  
Tag med Lars Bang Jensen på kunstvandring i centrum af Aalborg. Vi skal på galleri-
besøg og opleve ny og gammel kunst i gademiljøet, når vi går på opdagelse i smøger 
og på pladser i det centrale Aalborg. Undervejs møder vi værker af billedhuggeren 
Erik Heide og maleren Esben Hanefeldt Kristensen. Men vi skal også hilse på gamle 
kendinge som Emil Bonnesen og Anders Bundgaard. Vi kigger ind forbi Galleri Kirk, 
Galleri Væg og Galleri Jarsbo.  

54982 Mødes ved Jens Bangs Stenhus 
Torsdag d. 19.05 kl. 10.00 
Kr. 100 / GRATIS KulturKlub medl. 

I LOVE NELLA DAN   
Først skal vi på museum, derpå skal vi besøge Fjordbyen og spise i det fri. Nella Dan 
var et skib, som sejlede på Sydpolen med videnskabelige ekspeditioner. Det blev byg-
get på Aalborg Værft til Lauritzen-rederiet engang i fortiden. Skibet har på flere måder 
kultstatus på grund af dets bevægede liv. Netop dette forår fortæller en særudstilling 
herom. Ved udflugtens anden del går vi tur i Fjordbyen og finder et sted, hvor vi kan 
spise i det fri. Begrænset deltagerantal.

54984 Mødes ved Marinemuseet 
Mandag d. 30.05 kl. 10:00 
Kr. 200 



*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt. 
  ændringer og nye arrangementer. Tilmelding til arrangementerne via www.fokusaalborg.nemtilmeld.dk eller på tlf. 99 30 10 00.
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DESIGN
Design og shopping. Møde med Ivan Grundahl  
Overfor Aalborg Teater ligger modebutikken Grundahl Retro. Her kan 
du møde Grethe Grundahl der i en menneskealder har forsynet mo-
debevidste beviste folk med tøj designet af hendes broder: Ivan Grun-
dahl. Vi flytter dele af butikken ned i vor Eventsal på Strandvejen. Vi 
skal se en TV-produktion fra Danmarks Radios storhedstid om Ivan 
Grundahls holdninger til tøj og møde hans design. Grethe Grundal er 
vor fortæller.  En enestående chance for at komme tæt på Ivan Grun-
dahl. Prisen er inkl. kaffe/the.

54970 Strandvejen 19 
Tirsdag d. 01.03 kl. 14:00
Kr. 150 / 50 Kulturklub medl. 

Med Kjeld Slot i haven  
Vi skal have en skønsom aften med landskabsarkitekt Kjeld Slot og 
lære om form og indhold i haveanlæg. 

Kjeld fortæller om de forskellige typer haveanlæg og havetyper, han 
arbejder med, hvor have og arkitektur er tænkt som ligeværdige med-
spillere. Han er kendt for sine karakterfulde haveanlæg, der ligger i 
mellemrummet mellem den moderne og den klassiske have. I et bil-
ledforedrag tages tilhørerne med på små guidede haveture, og der 
berettes om, hvorledes nutid og fortid kobles sammen i flere af de ha-
veanlæg, han har formgivet de senere år. Der er både små og store 
haveanlæg, landhaver og forskellige tematiserede haver. Fælles for 
alle er beplantningerne, der anvendes i en evig vekslen mellem de 
naturalistiske, fritvoksende vækster og legen med de mere styrede ge-
ometriske, formfaste planteelementer. Arrangeres i samarbejde med 
Haveselskabet Aalborg, Midthimmerland, Hammer Bakker, Nibe og 
Hals.  

54971 Strandvejen 19 
Onsdag d. 30.03 kl. 19.00 
Kr. 150 / 100 medl. KulturKlubben og medl. af haveforeningerne 

MED HELGA I KLOSTERHAVEN
Det sker meget nyt på Aalborg Kloster i disse år. Publikumsforhold ved 
besøg i den gamle spisesal (refektoriet) bliver forbedret. Men også 
rundt om byens fine gamle kloster sker der nyt: Kyndige hænder ska-
ber forandring i haveanlægget. Ved dette besøg bliver vi klogere på ide 
og form, når Helga Hald som vor guide tager os med på et kig udenfor 
i det grønne. FOKUS giver kaffe / the.
 
54972 Aalborg Kloster
Mandag d. 20.06 kl. 13:00.
Kr. 100 som ubeskåret går til, at de grønne fingre på Aalborg Kloster 
kan købe planter til nytte og pryd i Klosterhaven.

HUSK TILMELDING
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KUNST

INTRO TIL MEDLEMSPAKKEN

PÅ TUR MED TOG - ELLER HVEM ER DEN HELLIGE BIRGITTA? 
Kom med på en klassisk togrejse gennem Europa frem til Rom, når Lars 
fortæller om sin seneste rejse til Rom og Wien. I Rom overnatter Lars i det 
kloster, hvor Den hellige Birgitta af Vadstenene levede sine sidste 19 år. Du 
møder en nordisk historie om et usædvanligt kvindeliv fra tidlig middelalder. 
En kvinde med en stærk kristen tro og med lyst til at blande sig i verdens 
gang! Ved denne fortælletime er der også plads til anekdoter fra togrejser i 
Rusland og Kina, til en introduktion af vort nye program, og du har lejlighed 
til at stille spørgsmål til det kommende kulturprogram.

Deltagelse er gratis. Kaffe og kage koster 50 kr. og betales på dagen. 
Der er mulighed for at deltage i den populære brunch i KaffeFair fra kl. 11.00 

54920 Strandvejen 19 - Tirsdag d. 25.01 kl. 12:00-14.00 - GRATIS for alle

Gernes // Kirkeby
Vi har sat kunstkenderen Lars Morell i stævne. Han skal hjælpe os gennem den store udstilling, der præ-
senterer de to munkebrødre Gernes og Kirkeby fra perioden på den såkaldte EKS-skole. Vi er tilbage i 
tresserne, her samles unge kunstnere for at sætte en ny dagsorden for kunst i Danmark. Værker fra KUN-
STENs samling møder værker fra Louisianas samling: Vi møder eksempelvis store betydende værker af Per 
Kirkeby, som er en del af Louisianas samling. Lars Morell er idehistoriker med en stor bogproduktion bag sig. 
Han har blandt andet skrevet om de to kunstnere og en bog om gruppen på EKS-skolen: Broderskabet. Pris 
er inkl. entre og guidet tur med Lars Morell.

54910 Kunsten
Tirsdag d. 17.05 kl. 10.00
Kr. 160 / 80 medl. Klub KUNSTEN

MED KRØYER I PARIS
Sidste sommer var Peter Severin Krøyer sat i scene i Paris. På Musée Marmottan, der normalt er kendt for 
dets præsentation af Monet, var væggene ryddet for at fortælle om dengang, Krøyer var en stor stjerne på 
himlen over den europæiske kunstverden. Nu er det tid til at sende værker den modsatte vej og vise værker, 
som er samtidige med Krøyers. Udstillingen er tilrettelagt i samarbejde med Musée Marmottan Monet. Vi 
indleder vor dag i Skagen med et besøg hos Kirsten Lind på Grenen Kunstmuseum. Her spiser vi en let 
frokost inden besøget på Skagen Museum.
 
Pris er inkl. let frokost med et glas vin og kaffe/the, entré til Skagen Museum med guidet omvisning. Har du 
behov for transport, ring til Lars Bang Jensen på tlf. 53294407, så pakker vi bilerne. Der afgang fra Vandtår-
net bag Aalborghallen kl. 8.00 for de, der skal med fælleskørsel.

54911 Skagen
Tirsdag d. 14.06 kl. 10.00-16.00
Kr. 300

*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt. 
  ændringer og nye arrangementer. Tilmelding til arrangementerne via www.fokusaalborg.nemtilmeld.dk eller på tlf. 99 30 10 00.
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Kunsttur til København  
En tur med minibus til København, hvor vi skal opsøge byens kunstmuseer. Vi bor centralt i byen og an-
skaffer os et årskort til Park-museerne: Det giver adgang til blandt andet Davids Samling, Statens Museum 
for Kunst og Den Hirschsprungske Samling. Vi besøger også Louisiana og Arken på denne tour-de force i 
kunstens verden. Infomøde afholdes søndag d. 6. februar kl. 10.00 med beskeden brunch, på Solgården, 
Dall Møllevej 43, 9230 Svenstrup. Pris for rejse: 3800 kr. Se mere på www.bangforlag.dk.

54990 - Torsdag d. 21.04 -  søndag d. 24.04 

Kunsttur til Wien  
I samarbejde med Riis Rejser afvikler vi en kunsttur til Wien med mulighed for at komme tæt på Hundertwas-
ser, Klimt og Schiele. Vi skal opleve byen, der engang var det halve Europas hovedstad. Infomøde  afholdes 
søndag d. 23. januar kl. 10.00 på Solgården med en beskeden brunch. 
Pris for rejse 4.995 kr. plus specialprogram. Se mere på www.bangforlag.dk.

Søndag den 5. juni – lørdag den 11. juni 2022

Kunsttur til Vejen og Varde  
En rejse med bus. Blandt kunstinteresserede er Kunstmuseet i Vejen kendt for en seriøs udstillingsaktivitet. 
Museet arbejder blandt andet med kunstretningen Symbolisme. Det er naturligt, fordi bygningen i sin tid var 
billedhuggeren Hansen-Jacobsens hjem. Han var knyttet til denne kunstretning. Nu er museet ombygget 
,takket være en donation på 20 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden. Vi skal se museet genopstå og så forbi Var-
de, som i nyere tid er blevet begavet med en samling af Frello-malerier. Frello var en outsider i den danske 
kunst: Underviser, illustrator og en mesterlig tegner. Sent i livet får han den ide, at han vil skabe et sent 
livsværk. Han udvikler et eget malerisk univers. Pris 500 kr. Inkl. entré og delvis forplejning.  

55971 Lørdag d. 08.10 kl. 07.00-21.00 - Kr. 500



*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt. 
  ændringer og nye arrangementer. Tilmelding til arrangementerne via www.fokusaalborg.nemtilmeld.dk eller på tlf. 99 30 10 00.16

MØDETSTEDET 
- OMKRING ET FLYGEL 

Vi har købt os et flygel til FOKUS Folkeoplysning. Det skete med stor hjælp fra Aalborg 
Kommunes pulje til materialeanskaffelser til folkeoplysning. Tak for hjælpen. Det giver os nye 
muligheder i vort arbejde, som vi markerer med to gange Mødestedet, hvor flyglet er afsæt. Vi 
skal møde fællessang og jazzmusik ved de to arrangementer, hvor Alice Thaarup er værtinde.  

Mødestedet: Brunch & JAZZ med Søren Lundby, Olav Gudnason & Villy Moesgaard  
Vi har bedt saxofonisten Willy Moesgaard sammensætte en lille trio, for vi tror på, at vi kan lave en fin 
Jazzbrunch i vore lokaler på Strandvejen 19, - og måske gøre det til en tradition. Vi har spurgt byens fine 
gamle Jazzclub Satchmo, om de vil være partner. Søren Lundby sætter sig ved flyglet, og Olav Gudnason 
tager både kasket og bas med. Vor kok har sat alt ind på at vinde sig venner i jazzens verden og sammen-
sætter en fin jazzbuffet til dagen.

54945 Strandvejen 19  
Lørdag d. 19.03 kl. 10.00-14.00  
Kr. 300 / 250 medl. KulturKlubben og Jazzclub Satchmo 

Mødestedet: Fællessang med Alice Thaarup og Anders Moltsen ved flyglet 
Vi skal have fat i Højskolesangbogen, og vi skal forsøge at lære noget af det, der er nyt. Men vi skal også 
have fat i kendt stof denne eftermiddag. Alice Thaarup og Anders Moltsen hjælper os i gang. Vi får også 
fortællinger om forfattere og komponister, så vi har et par fornøjelige timer, hvor vi bevæger os ind i sangens 
fine verden. Prisen er inkl. kaffe og kage.  

54946 Strandvejen 19 
Tirsdag d. 19.04 kl. 14:00 
Kr. 75

HANS GREGERSEN: FØR VERDEN GIK AF LAVE - SE SIDE 7 

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



PÅ TUR MED KLUBBEN

DEN ITALIENSKE HAVE & MARIAGER  
Syd for Mariager findes et enestående haveanlæg og en italiensk inspireret bolig. Vi skal besøge det fine 
haveanlæg og får også mulighed for at kigge indenfor hos Aksel, der passer have og bolig. Han har rundet 
de 90 år, men han er en rask mand med flittige og omhyggelige hænder, som sørger for at alt er i orden. Vi 
spiser en let frokost i haven, inden vi kører til Mariager. Her får vi en omvisning i byen og kommer forbi kirken, 
der engang var hovedhjørnesten i et rigt kloster. Et kør-selv arrangement med mulighed for fælleskørsel. 
Ring til Lars på 53294407 herom. Pris er inkl.let forplejning gennem dagen. 
 
54992 Den italienske have 
Tirsdag d. 30.08 kl. 
Kr. 200

Cykeltur rundt om Skørping 1  
Mødestedets trofaste medhjælpere, Kirsten og Frede Kanstrup, er flyttet i skoven ved Skørping. Vi bruger 
deres bolig og have som start og slut på fine cykelture i det flotte terræn omkring byen. Sidst vi var på cykel 
i skoven, var vi forfulgt af punkteringer. Derfor prioriterer vi de små asfaltveje. Denne tur bringer os forbi 
Gammel Skørping Kirke, Fræer, Sejlstrup, Asp, Rauf, Madum Sø. Retur via Skørping med stop ved skovfo-
gedens træ. Kaffe og en lille en ved Kirsten og Frede. Længde ca. 20 km. Til slut en sildemad og en dram 
på terrassen hos Kirsten og Frede.

54993 Vi mødes ved Privathospitalet 
Onsdag d. 18.05 kl. 09.00-14.00 
Kr. 100  

CYKELTUR RUNDT OM SKØRPING 2   
Denne tur tager os mod vest, når vi kommer forbi Rebild, Tingbæk Kalkmine, Røde Mølle, Ersted, Oplev, 
Gravlev, Buderupholm, Gl. Skørping og Skørping. Vi kører på asfalt, men vi har dog 500 meter på grusvej. 
Vi slutter med en sildemad og en dram på terrassen hos Kirsten og Frede Kanstrup. 

54994 Vi mødes ved Privathospitalet 
Tirsdag d. 31.05 kl. 09.00-14.00 
Kr. 100  

17

SÆSONAFSLUTNING PÅ SOLGÅRDEN
Sæsonafslutning afvikles i år hjemme hos Bente og Lars Bang Jensen på Solgården i Svenstrup. Frede 
og Kirsten Kanstrup hjælper med, at der kommer lam m.v. på tallerken. Vi får et glas vin og en kop kaffe 
/the. Forinden er der mulighed for, at gå tur i Poulstrup Hede og ved Godthåb Hammerværk, men du 
kan også blot dukke op til spisning hvis dine ben er trætte! Prisen er inkl.et glas rødvin til maden. Frede 
Kanstrup står ved grillen. Se omtale på www.fokus-folkeoplysning.dk.

54985 Poulstrup Sø - Torsdag d. 02.06 kl. 15.00 - Kr. 100

54986 Ridemands Mølle - Torsdag d. 02.06 kl. 15.00 - Kr. 100

54987 Solgården - Torsdag d. 02.06 kl. 17.00 - Kr. 100

*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og er folkepensionist eller på overførselsindkomst.
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JAZZ AT THE SYMPHONy
Kenneth Dahl Knudsen er lokal bassist og en ildsjæl på musikscenen i Aal-
borg. Han har fået mulighed for at komponere og sammensætte en aften 
til Aalborg Symfoniorkester og inviteret den lokale guitarist og sangerinde 
Ginne Marker med i projektet med den store lyd i den store sal. Du møder 
også jazzens første dame: Claire Martin (UK). Dirigent er Nikolai Bøgelund 
Pedersen. Afvikles i Koncertsalen. 

54988 Musikkens Hus  
Lørdag d. 12.02 kl. 19.30 
Kr. 380 medl. KulturKlubben  
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

JAZZ PÅ DANSK feat. Signe Juhl 
Signe Juhl har fået en stor fanskare over årene og møder frem med et stjer-
nehold ved dette arrangement, der indgår i det landsdækkende VinterJazz. 
Vi dykker ned i den danske sangskat, som vi finder den i sange, salmer og 
viser. Mød Martin Schack (flygel), Michael Olsen (sax), Morten Ramsbøl 
(bas) & Morten Lund (trommer). Afvikles i Intimsalen.

54989 Musikkens Hus  
Onsdag d. 19.01 kl. 20.00 
Kr. 225 medl. KulturKlubben 
Øvrige henvises til billetsalg i Musikkens Hus

MUSIK

Akademisk Kor  
I den danske korverden er Akademisk kor fra Århus, hvad Rolls Royce er 
i bilernes verdensarena. Et kor som henter priser hjem fra konkurrencer 
overalt i verden. De er på vej til en by, der hedder Tokyo, som er på den 
anden side af verden, og de varmer op til turneen med at synge for os i Vor 
Frue Kirke.  

54991 Vor Frue Kirke
Søndag d. 13.03 kl. 19.00 
Kr. 50 / GRATIS KulturKlub medl. og studerende 

Mere musik? Se også de fine tilbud i medlemspakken

Vores konditor står klar 
med hjemmebagt kage og 

friskbrygget kaffe.  

Kom ind og smag!
STRANDVEJEN 19, 9000 AALBORG

KAFFEFAIR.DK



19

TORSDAGSKONCERTER

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  

i samarbejde med Aalborg Symfoniorkester

RUSSISK DRAMA
Velkendte klange i nye forklædninger
Koncertintroduktion v/Jan Mygind kl. 18.30 

54995 Musikkens Hus 
Torsdag d. 20.01 kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl.

MALEREN LELEUX 
Leleux vender tilbage 
Koncertintroduktion v/ Rolf Ruggaard kl. 
18.30 

54996 Musikkens Hus 
Torsdag d. 17.02 Kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl. 

NORDISKE TONER 
Messingklang fra Berlin - Verdenspremiere 
Koncertintroduktion v/Jan Mygind kl. 18.30 

54997 Musikkens Hus 
Torsdag d. 17.03 Kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl.

DALENE & NIELSEN 
En prisvinder vender tilbage 

54998 Musikkens Hus 
Torsdag d. 07.04 Kl. 19:30 
Kr. 175 KulturKlub medl. 



FORÅR 2022

OBS: Film og teater arrangementerne 
samt torsdagskoncerterne med 

Aalborg SymfoniOrkester er ikke angivet 
i skemaet - læs mere i programmet

- Vi tager forbehold for ændringer og 

aflysninger i programmet.

NYHED! 
Nemmere tilmeldig via: 

WWW.FOKUSAALBORG.
NEMTILMELD.DK

Tlf.: 99 30 10 00
Info@fokus-folkeoplysning.dk 

Strandvejen 19, 1. sal
9000 Aalborg

HOLDNR. DATO ARRANGEMENT SIDE Noter

54999 13.01 ATS live i Aalborg: Årets gang i krænkelser og sang 6

54989 19.01 Jazz på dansk feat. Signe Juhl 18

Folkekirkens Hus 25.01 Adrian Hughes: Mors brev 6

54920 25.01 På tur med tog - eller hvem er den hellige Birgitta? 14

54921 30.01 Kjeld flytter fyr..... 3

54936 04.02 Spise i KAFFEFAIR 11

54928 10.02 Simone Aaberg Kærn 3

54988 12.02 Jazz at the symphony 18

54923 21.02 Fortællingen om Margrethe den 2. 4

54924 26.02 Tine & Kristian Lilholt 4

54970 01.03 Design og shopping. Møde med Ivan Grundahl 13

54922 08.03 Med Bendt Bendtsen på motorcykel gennem Europa 3

54938 11.03 Spise i folkekirkens Hus og lille gallerivandring 11

54991 13.03 Akademisk kor 18

54931 15.03 Iben Mondrup 7

54933 17.03 Hans Gregersen: Før verden gik af lave 7

54945 19.03 Mødestedet: Brunch & jazz 16

54934 22.03 Jesper Wung-Sung 8

54925 + 54930 24.03 kl. 17.00 og 
kl. 19.00

The Sound of Climate 4

54926 26.03 Klima-koncert: Gate to nature 5

54971 30.03 Med Kjeld Slot i haven 13

54935 30.03 Leif Davidsen 8

54927 01.04 Stina Ekblad - med norden i bagagen 5

54946 19.04 Mødestedet: Fællessang med Alice & Anders 16

54932 20.04 Stine Pilgaard 7

54990 21.04 - 24.04 Kunsttur til København 15

54947 27.04 Karen Blixen / Pagten 6

54980 02.05 Da jøderne kom til byen 12

54929 03.05 Jazz - Yellowjackets & WDR bigband 5

54981 09.05 På jagt efter gavlmalerier i vestbyen 12

54939 10.05 Brunch på 4. maj kollegiet 11

54940 11.05 Brunch på 4. maj kollegiet 11

54910 17.05 Gernes // Kirkeby 14

54993 18.05 Cykeltur rundt om Skørping 1 17

54982 19.05 På kunstvandring i centrum 12

54984 30.05 I love Nella Dan 12

54994 31.05 Cykeltur rundt om Skørping 2 17

54985 + 54986 + 54987 02.06 Sæsonafslutning på Solgården 17

54911 14.06 Med Krøyer i Paris 14

54972 20.06 Med Helga i klosterhaven 13

54992 30.08 Den italienske have og Mariager 17

55971 08.10 Kunsttur til Vejen og Varde 15


