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

BLIV MEDLEM AF KULTURKLUBBEN
FRA KUN KR. 399

EMILIE VON HAUEN SØREN RYGE PETERSEN 

DA JOHN OG YOKO
KOM FORBI…



*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. 2

VELKOMMEN TIL EN NY SÆSON
HOLD NR. 51950 - KULTURKLUB FOKUS
Fra kr. 399*
(Almen prisen er kr. 750)

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

TILMELDING: 
Tlf.: 99 30 10 00 
www.fokus-folkeoplysning.dk
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

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

ET TILBUD OM FÆLLESSKAB
 
VELKOMMEN TIL EN NY TID.
Tag del i KulturKlubben hjemmefra…
Måske fik du øje på at vi i løbet af foråret afviklede en række prøve-udsen-
delser som vi kaldte Mødestedet. De blev sendt digitalt og kunne fanges 
der hjemme på telefon, I-pad eller på TV. Vi benyttede en almindelig mo-
bil-telefon som kamera og sendte dirkete fra FOKUS-huset på Strandve-
jen og fra andre steder hvor vi havde adgang. Efterhånden blev vi bedre 
og bedre til at mestre teknikken og lærte noget om dens muligheder og 
begrænsninger. Også til efteråret vil der være aktivitet som vi sender digi-
talt, således at de der er mest trygge ved at opleve hjemme kan gøre det. 
Omfang har vi ikke overblik over lige nu, men en række litteratur-møder 
afviklet i Folkekirkens Hus vil blive sendt digitalt, - ligesom de 3 gange 
Mødestedet i efteråret vil blive sendt digitalt. Har du brug for hjælp til at 
fange os på de nye måder kan du ringe til Lars Bang Jensen på 5329 
4407, - eller du kan fange Heidi på vort kontor på tlf. 9930 1009. Hun er 
vor digital-super bruger…

Vi har i dette program bedt om tilmelding til alle større arrangementer 
indendørs, så vi bedre kan være forberedt på hvor mange der kommer, og 
har muligheden for at melde udsolgt også ved de åbne arrangementer. Vi 
håber at I vil tage mod dette nye indslag i vort samvirke med godt humør. 
Vi gør det ikke for at være bureaukratiske, men for at kunne yde størst 
mulig sikkerhed.

Vel mødt i Kulturklubben 
Lars Bang Jensen 
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MEDLEMSPAKKEN

Når du er medlem af KulturKlub FOKUS, efterår 2020, er der frit fremmøde til alle arrangementerne 
i medlemspakken. Dog skal du altid huske at tilmelde dig.

ET TILBUD OM FÆLLESSKAB

JYTTE ABILDSTRØM & TINE REHLING
Tine Rehling spiller harpe og Jytte Abildstrøm er fortæller denne ef-
termiddag. Vi skal på en lystvandring i musikkens og fortællingens 
verden, og kommer forbi en fortælling af Stefan Zweig, ”Den tredie 
due”. Den irske komponist James Wilson har skrevet et smukt og 
effektfuldt harpestykke til fortællingen. Vi møder også H. C. Ander-
sen og Halfdan Rasmussen på vor tur, - og møder musik af Claude 
Debussy og Benjamin Britten.

51930 Vor Frue Kirke
Fredag 09.10 kl. 14:00 
GRATIS adgang, men husk tilmelding

SØREN RYGE PETERSEN 
TAGER OS MED TIL BARNDOMMENS LAND
Som unge tog Sørens forældre til det sønderjyske landskab og var 
med til at genfarve det landskab der delvist kom tilbage til Danmark 
i 1920. Det er Søren Ryge Petersens udgangspunkt for hans livs 
vandring. Med højskolesangbogen som vor hjælper synger vi os 
ind i landsskabet og dets fortælling. Dorthe Græsborg hjælper os 
ved flyglet. 

51956 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 28.10 kl. 19.00
GRATIS adgang, men tilmelding nødvendig af hensyn til sikkerhed.

ÅBENT HUS PÅ KIRSTEN KJÆRS MUSEUM 
Vi har fået mulighed for at afvikle en ”Åbent hus-dag” på Kirstens 
Kjærs museum for vore medlemmer. Du kan frit vælge tidspunkt for 
din ankomst og afgang. Du kan medbringe madpakke og kaffekande, 
eller du kan købe kaffe/the og hjemmebag på stedet.
Her er der god plads ude og inde. KulturKlub FOKUS betaler entré-
bidrag til museet.
Vi afvikler et blandet musikprogram i stedets flotte koncertsal. Fra kl. 
13.00 -14.00 er der fællessang i salen med Anders Moltsen & Alice 
Thaarup. Kl. 11.00 og kl. 15.00 er der mini-koncert med Peter Schüs-
ler og co.. Du kan sætte dig og se den spændende film der fortæller 
om stedets baggrund og den farverige kunstner-sjæl Kirsten Kjær, 
som danner udgangspunkt for stedets virksomhed. Filmen fortæller 
også om John og Harald der gør stedet til en vigtig del af deres livs-
grundlag. 

51924 Kirsten Kjærs Museum i Langvad ved Frøstrup
Søndag 01.11 kl. 10:00-16:00 
GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS
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MEDLEMSPAKKEN
PÅ BYVANDRING…. 
I september har du mulighed for at komme på byvandringer i Aalborg, Hals og Løgstør. Vi benytter vo-
res nyindkøbte audio-guide system, der gør det muligt at høre og opleve sammen, men med indbyrdes 
afstand. Som medlem af KulturKlub FOKUS kan du  frit vælge to af de forskellige ture, herefter betaler 
du 50 kr. pr tur.  

Husk under alle omstændigheder at tilmelde dig via www.fokus-folkeoplysning.dk 
Max 30 deltagere pr. gruppe. Varighed ca. 1 ½ time. Længde max 2 km.  

Er en tur fuldt booket forsøger vi at lave supplerende ture - følg med herom på vor hjemmeside.

Når du er medlem af KulturKlub FOKUS, efterår 2020, er der frit fremmøde til alle arrangementerne 
i medlemspakken. Dog skal du altid huske at tilmelde dig.

Fredag den 4. september
Kl. 10.00: Fra havn til banegaard. En by historisk vandring med Lars Bang Jensen.
Kl. 14.00: Skulptur-vandring  Bonnesen & Bundgaard med Lars Rigborg
 

Lørdag den 5. september
Kl. 10.00: Havne-historie Aalborg havn på langs med Lars Bang Jensen
Kl. 14.00: Litteratur-vandring i Aalborg centrum med Bibliotekar Lis Sennewald.
 
 
Søndag den 6. september
Kl. 10.00: Byhistorisk vandretur i Hals. med Tove Michelsen & Lars Bang Jensen
Kl. 14.00: Byhistorisk vandretur i Hals. med Tove Michelsen & Lars Bang Jensen
 
 
Mandag den 7. september
Kl. 10.00: Nye og gamle væg malerier med Lars Bang Jensen
Kl. 14.00: Besøg på Aalborg Kloster med Gitte Søndergaard
Kl. 19.00: Møde med Løgstør og sejladsen Limfjorden rundt

FIND BESKRIVELSER MM TIL DE ENKELTE TURE PÅ WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
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MUSIK UGE - I VORFRUE KIRKE
Igen i år afvikler KulturKlub FOKUS og Vor Frue Kirke en musik-uge. 
Vi har sammensat et program, der bringer dig tæt på klassisk musik, 
men som også indebærer variation og folkelighed når Jytte Abildstrøm 
kommer forbi og fortæller. Der er gratis adgang til de 3 koncerter i Vor 
Frue Kirke, men af hensyn til sikkerheden beder vi om tilmelding via 
FOKUS Folkeóplysnings billetsystem.

Se side 14

MEDLEMSPAKKEN

HØJSKOLE-EFTERMIDDAG PÅ HASSERIS GYMNASIUM.
ANNE HAUBEK & THOMAS UBBESEN FORÆLLER OM 
ØST-EUROPÆERNE.
Anders Moltsen er ved flyglet og Alice Thaarup er værtinde ved en 
højskole-eftermiddag i den store sal på Hasseris Gymnasium. Journa-
listerne Anne Haubek og Thomas Ubbesen fortæller om øst-europæ-
erne her 25 år efter Berlin-murens fald. De har gennemrejst området, 
og fortæller om liv og udviklinger i det halve Europa, som vi kender 
så lidt til.
Vi skal naturligvis også have fællessang, - og vi får også et indblik i 
huset vi besøger, når Lars Bang Jensen fortæller om arktekten Jacob 
Blegvad, som tegnede bygningerne på bakken i Hasseris. Jacob Bleg-
vad var en ven af FOKUS Folkeoplysning, og bidrog til vort program 
gennem flere år.

51927 Hasseris Gymnasium
Søndag 25.10 kl. 14:00 – 17:00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

DA JOHN OG YOKO KOM FORBI…
For 50 år siden tog John Lenon og Yoko Ono ophold i Thy på det da-
værende Verdensuniversitet i Thy. Karsten Højen kom forbi med sin 
kasette-båndoptager og fik et interview. Vi prøver sammen med Kar-
sten Højen at tegne et billede af de to kunstnere og hører naturligvis 
om besøget i Thy, dets baggrund og forløb

51925 Strandvejen 19
Fredag 13.11 kl. 14:00 
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS 
 
51926 Strandvejen 19
Fredag 13.11 kl. 19:00 
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer  
af KulturKlub FOKUS 

HUSK TILMELDING: 
fokus-folkeoplysning.dk 

eller tlf. 99301000

Når du er medlem af KulturKlub FOKUS, efterår 2020, er der frit fremmøde til alle arrangementerne 
i medlemspakken. Dog skal du altid huske at tilmelde dig.
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ORD & FOREDRAG

KAREN FASTRUP
I foredraget fortæller Karen Fastrup om sin selvbio-
grafiske roman ’Hungerhjerte’ og om det at skrive om 
sit eget liv i romanform – mens det leves.
Hungerhjerte beskriver Karens Fastrups pludselige 
psykiske sygdom med indlæggelser på psykiatriske 
afdelinger og kampen ud af sygdommen. Hungerhjer-
te er også en kærlighedsfortælling og en roman om 
barnet Karen, der vokser op i en kompliceret højsko-
lefamilie, som er tynget af storebrorens død.
Karen Fastrup vil fortælle om den vanskelige skri-
veproces og om sygdommen borderline, som ramte 
hende - men også om den barndom og opvækst, hun 
tegner et billede af i romanen.
Hungerhjerte blev meget rost af anmelderne, da den 
udkom i 2018

51954 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 09.09 kl. 19.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe

MALENE LEI RABEN
’Fruen’ er Malene Lei Rabens personlige fortælling 
om sin mor og om at være barn af ungdomsoprøret. 
’Fruen’ er også ’kælenavn’ for Vor Frue Kirke, så hvad 
er mere naturligt at sætte forfatteren stævne netop 
her. Bogen har fået mange roser for sit morsomme 
portræt af Danmark igennem nogle voldsomme årtier 
og sin heftige skildring af en mor-datter-relation, der 
volder begge parter store vanskeligheder.
I foredraget fortæller Malene om følelsen af at vågne 
op fra en ond drøm efter moren døde, om at vælge at 
sige det skjulte og skamfulde højt, selvom man kom-
mer fra et på overfladen pænt og ressourcestærkt 
hjem men også om den rejse i kærlighed som livet 
med moren – og endelig i mødet med døden – sendte 
hende ud på.
Glæd dig til et stærkt og rørende foredrag, som altid 
sætter gang i en livlig samtale.

51955 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 23.09 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe

LEJ EGHOLM GL. SKOLE
• Lejrhytte, kursus, personale-møde, udflugt el-

ler privat selskab.
• Velholdt og veludstyret
• Overnatning i køjer og senge til 18 personer
• Service til 40 personer

SE MERE PÅ WWW.EGHOLMSKOLE.DK

Kontakt Lars Bang Jensen for udlejning på:
Tlf. 5329 4407 eller på mail: bangforlag@gmail.com
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EMILIE VON HAUEN
SUCCESTYRANNIET - OG VEJEN UD
Det moderne liv giver os masser af frihed til at vælge, 
hvilket liv vi vil leve. Men det har desværre også gjort 
os stressede, deprimerede og ensomme. Alt for man-
ge lider under et ufrivilligt succestyranni.
Det kan vi heldigvis gøre noget ved!
I dette opløftende foredrag giver kultursociolog, for-
fatter og debattør Emilia Van Hauen inspiration til, 
hvordan vi sammen kan sikre, at det er resultaterne, 
arbejdsglæden, livskvaliteten og fællesskabet vi dyr-
ker. Du vil høre nærmere om:
• hvorfor KPI burde stå for Konstant Pressede In-

divider
• hvorfor bidrag og relationer er det eneste, der for 

alvor gør os lykkelige
• en ny befriende definition af succes og fiasko – 

der giver overskud
• nye fællesskaber, der handler om lyst, interesse, 

initiativ og tillid 
Foredraget bygger på Emilia Van Hauens bog fra 
2017: SUCCESTYRANNIET og vejen ud. 

51938 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 17.09 kl. 17.00-19.30
Kr. 150 Inkl. ét glas vin

HVA` FAN LAVER EN STATS-REVISOR…
MØDE MED FRANK AAEN
Vi skal mødes med en gammel Aalborg-dreng for at 
blive klogere på hvad en statsrevisor egentlig går og 
sysler med på fællesskabets vegne. Netop nu er det 
nemlig den kasket som Frank Aaen har fået . Det gi-
ver os en sjælden mulighed for at blive klogere på 
hvordan man kan arbejde med at holde virksomhed 
og virke sundt, og få det til at rette sig efter hvad der 
har været lovgivernes ønske og mål.
Frank Aaen havde sine barne- og ungdomsår her i 
byen. Han voksede op i det dengang meget børne-
rige kvarter ved Danmarksgade, og flyttede senere 
sammen med mor og bror ud i det nybyggede kvarter 
ved Grønlands Torv. Her havde han aktive ungdoms-
år på det nybyggede Aalborghus Gymnasium, inden 
han blev en drivende kraft i at vi fik etableret et uni-
versitet i byen. En mand med Aalborg-blod i årene!.

51939 Strandvejen 19
Onsdag d. 18.11 kl. 13.00
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK TILMELDING 
www.fokus-folkeoplysning.dk eller tlf. 99301000



*Vi tager forbehold for ændringer i arrangementerne. Modtager du KulturKlubbens nyhedsmail, vil du altid blive informeret om evt. 
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Med Bibliotekar Bodil Bøtcher Jakobsen som værtinde, 
afvikler vi dette efterår en række forfattermøder  

i Folkekirkens Hus.

LITTERATUR HJØRNET

IBEN MONDRUP 
Her er mulighed for at møde forfatteren Iben Mondrup. 
Hun vil  fortælle om sin seneste roman, “Tabita”. Tabitas 
historie skriver sig ind i en lang række beskrivelser af 
ulykkelige adoptioner af grønlandske børn, der flyttes 
med deres nye familier til Danmark, tusindvis af kilome-
ter fra deres biologiske forældre.

51935 Folkekirkens Hus 
Onsdag d. 11.11 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe

DY PLAMBECK
Forfatteren Dy Plambeck fik stor opmærksomhed med 
digt samlingen ”Buresø-fortællinger” i 2005. Hun har 
siden vundet sig en position med sine romaner og sit 
samfunds-engagement. Vi kigger ind i det spændende 
forfatterskab. Samme dag om aftenen er Dy Plambeck 
værtinde ved et arrangement samme sted, om den nye 
udgave af Højskole-sangbogen. Her har hun siddet i 
redaktionen.

51936 Folkekirkens Hus 
Mandag d. 30.11 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe

MALENE RAVN
Vi har sat Malene Ravn stævne, for at få hendes fortæl-
ling om maleren Carl Fischer. Malene Ravn er bogak-
tuel med romanen ”Hvor lyset er”, som netop tager ud-
gangspunkt i maleren Carl Fischers liv fra hans fem års 
fødselsdag frem til hans død. Carl Fischers liv trækker 
mange tråde ind i Malene Ravns familie, da han var 
hendes mands oldefar. Hun har derfor i mange år været 
nysgerrig på familiens historie og det liv, Carl Fischer 
levede; lige fra kvindeliv, historien, kunstens verden og 
til de konsekvenser overgivelsen til kunsten havde.

51937 Folkekirkens Hus 
kl. 14.00 (dato er ikke fastlagt)
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe
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MØDESTEDET

JUL I MØDESTEDET MED LET FROKOST
Vi starter vort samvær med at spise den ofte lidt alter-
native grønne jule-mad fra Kaffe Fair. Det er altid en 
oplevelse. Derpå synger vi julens sange med Anders 
Moltsen ved klaveret. Naturligvis er Alice Thaarup vor 
milde værtinde.
Vi tager også hul på hvad der sker i KulturKlub FO-
KUS, - når Lars laver en kort gennemgang af højde-
punkter af hvad der venter os i det år vi snart skal 
tage hul på.

51972 Strandvejen 19
Tirsdag 08.12 kl. 13:00
Kr. 150

KUNST I WIEN
Vi skal være i selskab med Birgit Hessellund, tidli-
gere inspektør på Kunsten. Hun vil tage os med på 
en lystvandring mellem de sene kunstnere fra Wien: 
Hundertwasser, Schile og Klimt. Vi har i flere år var-
met op til en kunstrejse til Wien. Vi skal også høre lidt 
om hvordan det står til med planerne om en rejse til 
Wien, også de er corona-ramte.

51971 Strandvejen 19
Tirsdag 10.11 kl. 14:00
Kr.100/60 for medlemmer af KulturKlub Fokus
Inkl. kaffe og kage

MARIA HELLEBERG
Denne eftermiddag flytter Mødestedet ind i Vor Frue Kirke og laver igen 
live-sending direkte fra kirken. Vi har besøg af forfatteren Maria Helleberg. 
Hun vil fortælle om sin seneste bog om Thy-pigernes ankomst til Køben-
havn. Mødet med byens liv og med krigen der pludselig kommer til os. 
Alice Thaarup er vært.

51953 Vor Frue Kirke 
Tirsdag d. 06.10 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
Inkl. en kop kaffe

TILMELDING: 
fokus-folkeoplysning.dk 

eller tlf. 99301000



*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. 10

LOKALE FORTÆLLINGER

PÅ CYKELTUR MED ANTON
Vi skal på opdagelse i Nørresundby af nye og gamle stier. Solsiden kan være en 
hård tur på cykel, - for her går det ofte opad, men kender du som Anton Kanstrup 
smutveje kommer du nemt frem når vi kører på opdagelse.

51973 Vi mødes ved Brolandingen
Torsdag 17.09 kl. 10:00 - 12:00
Kr. 50

PÅ TUR MED JONNY HEFTY
Jonny Hefty er manden der på den lange bane fastholdt Aalborg som en af HIP-
HOP kulturens gro steder….men fra tid til anden tager han også dåserne med 
spray-maling i hænderne og går ud og maler byen rød. Derfor skal vi med Jonny 
Hefty, - der også bærer det borgerlige navn Jakob Ørom på en glad vandring gen-
nem byen. Vi starter i Karolinelind, - som nu er blevet en del af den nye by-kultur 
der blandt finder i afsæt i destruktionen muligheder og alternative skønhed. 

51960 Vi mødes ved indgang til Karolinelund, Østerbro 
Onsdag d. 30.09 kl. 19.00
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS TE
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DEKALOG
Brovstdrengen Thomas Hwan, kendt fra DR's Bedrag, vender hjem til Nordjyl-
land, for at instruere 'Dekalog'. Kieslowskis 'Dekalog' er en undersøgende gen-
nemgang af den menneskelige eksistens, inspireret af Biblens 10 bud. Oplev 
Polens møde med Brovst i et hav af gråzoner
Inkl. oplæg v/ teatret, vin før forestilling og program + evt. artisttalk
 
51949 Teater Nordkraft
Torsdag 07.01 kl. 19:30 - Kr. 220TE

AT
ER

 N
OR

DK
RA

FT

BILLETTERNE ER FORBEHOLDT MEDLEMMER AF KULTURKLUB FOKUS.
Begrænset antal

Billetterne udleveres på dagen i Teater Nordkrafts Foyer, fra kl. 19.00. ( i kirken ved forestillingen den 28/9) 
Der vil blive serveret et glas vin og hvor det er muligt vil der også være introduktion til forestillingen.

I AL EVIGHED
Carte Blanches forestilling “I al evighed” tager udgangspunkt i K. E. Løgstrups 
berømte citat om, at vi alle holder hinandens liv i hænderne. Der skabes et 
fredfyldt helle, hvor der gennem fortælling og handling gives et helt nyt syn på 
kirkerummet – og måske også på dig selv.

51945 Vor Frelser Kirke
Mandag 28.09 kl. 19:30 - Kr. 165

TVIND - THE MUSICAL’
En fortælling om en tid, hvor fællesskabet fyldte for meget, til en tid hvor fæl-
lesskabet fylder for lidt. Forestillingen er ikke en dokumentarisk gennemgang af 
Tvinds historie med Amdi i hovedrollen. Det er heller ikke en musical i gængs 
forstand, men historien om en gruppe mennesker og deres udvikling i Tvind, 
individuelt og sammen, krydret med et udvalg af tidens politiske (slag)sange. Ny 
dansk dramatik – for fuld musik – af Andreas Garfield.

51946 Teater Nordkraft
Torsdag 05.11 kl. 19:30 - Kr. 165

ET DUKKEHJEM
Oplev Henrik Ibsens klassiker om at tage det nødvendige opgør og friheden til 
at være et selvstændigt menneske. Henrik Ibsens kontroversielle mesterværk 
havde premiere i København i 1879. I dag er fortællingen om Nora fortsat iko-
nisk for alle menneskers længsel efter friheden til at bestemme over eget liv og 
skæbne. 

51947 Teater Nordkraft
Torsdag 12.11 kl. 19:30 - Kr. 165

VIVA LA FRIDA
Forestillingen vil forsøge at give et anderledes blik på Frida Kahlo og samtidig 
undersøge, hvorfor den mexicanske kunstner stadig inspirerer og fascinerer 
verden over, 65 år efter sin død. Gennem musik, tekst og dans vil forestillingen 
udtrykke Fridas Kahlos indre smerte og passion, som danner basis for hendes 
kunstneriske udtryk.
 
51948 Teater Nordkraft
Torsdag 03.12 kl. 19:30 - Kr. 165

TEATER NORDKRAFT
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JUL

JUL PÅ SVENSK
I det svenske landskab er Lucia traditionen dobbelt 
stærk. Det  får vi et glimt heraf når vi skal have besøg 
af koncert-koret Århus U. Koret  består af 40 dygtige 
korsangere i alderen fra 16 til 25 år. Ideen har været at 
skabe et elite-ungdomskor. Koret ledes af Jonas Ras-
mussen som for nyligt har overtaget dirigentpinden 
fra korets stiftere Domkantor Carsten Seyer-Hansen 
og Birgitte Næslund Madsen.

51931 Vor Frue Kirke
Lørdag den 05.12 kl. 14:00 

JULEKONCERT MED CAROLINE HENDERSON
Så er der traditionen tro mulighed for at møde en af 
vore bedste sangerinder i en intens julekoncert. Kon-
certen bringer os forbi en række af jazzmusikkens 
klassikere, men byder også på overraskende fortolk-
ninger af nogle af julens klassikere. 
Caroline Hendersons varme vokal omfavner publi-
kum og danner rammen om den populære julekon-
cert, som igen i år kan opleves sammen med hendes 
musikalske soulmates gennem mange år; pianist Ni-
kolaj Hess og multi-instrumentalist Gustaf Ljunggren.

51943 Ansgars Kirke
Tirsdag 08.12 kl. 20:00 (dørene åbnes kl. 19:00)
Kr. 275 / 235 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

 GRATIS adgang 
Tilmelding nødvendig af  

hensyn til sikkerhed.    
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JULESTUE PÅ SOLGÅRDEN
Tre dage i december er der åbent hus hjemme hos 
Bente og Lars Bang Jensen. Julestue betyder ny 
udstilling i det lille galleri på bondegården. Foredrag 
og fortælling er også på programmet. Forplejning er 
der også. Sandsynligvis står den blandt andet på Un-
garsk Gullash suppe a la Dragan Stevanovic. Og der 
vil uden tvivl også komme gårdens egen lammespe-
gepølse på bordet. Der er mulighed for at købe et ju-
letræ til favørpris, men først og sidst handler det om 
jule-hygge og samvær.

Fredag den 11. december, lørdag den 12. decem-
ber og søndag den 13. december kl. 10.00 -18.00  
på Solgården, Dall Møllevej 43, 9230 Svenstrup. 

VOR FRUE KIRKES JULEKONCERT 
Velkommen til Julekoncert i Vor Frue Kirke. Dette er 
eftermiddagen, hvor kirkens egne musikalske kræfter 
får mulighed for at udfolde sig. Gæsterne er i år Kam-
merkoret Al Dente under ledelse af Erik Nød.
Koncerten bliver, som sidste år, en blanding af smuk-
ke  engelske julesange  og dansk julemusik, fælles-
sang og orgelbrus. Alt i alt en stemningsfuld optakt 
til julen. 

51942 Vor Frue Kirke
Søndag  den13.12 kl. 15:00
            

 GRATIS adgang 
Tilmelding nødvendig af  

hensyn til sikkerhed.    
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MUSIK UGE - I VORFRUE KIRKE
Igen i år afvikler KulturKlub FOKUS og Vor Frue Kirke en musik uge. 

Vi har sammensat et program der bringer dig tæt på klassisk musik, men som 
også indebærer variation og folkelighed når Jytte Abildstrøm kommer forbi og 

fortæller. Der er gratis adgang til de 3 koncerter i Vor Frue Kirke, men af hensyn til 
sikkerheden beder vi om 

tilmelding via FOKUS Folkeóplysnings billetsystem.

DURUFLES SAMLEDE VÆRKER 
Orgelkoncert med Christian Præstholm. Der spilles samtlige vær-
ker af den franske komponist Maurice Durufles. Før koncerten gi-
ver Christian Præstholm en kort introduktion til komponistens liv og 
værker.

51928 Vor Frue Kirke
Tirsdag 06.10 kl. 19:00 
GRATIS adgang, men husk tilmelding

BEETHOVEN
I år kan vi markere 250 året for  Ludwig van Beethovens fødsel.  
Han var født i Bonn, men fik sit  virke i Wien, og var med sit  syn 
på musikken med til at føre den klassiske musik ind i en ny epoke. 
Hans Peter Rasmussen spiller og fortæller os tæt på den spænden-
de mand!

51929 Vor Frue Kirke
Onsdag 07.10 kl. 14:00 
GRATIS adgang, men husk tilmelding

JYTTE ABILDSTRØM & TINE REHLING
Tine Rehling spiller harpe og Jytte Abildstrøm er fortæller denne 
eftermiddag. Vi skal på en lystvandring i musikkens og fortællingens 
verden, og kommer forbi en fortælling af Stefan Zweig, ”Den tredie 
due”. Den irske komponist James Wilson har skrevet et smukt og 
effektfuldt harpestykke til fortællingen. Vi møder også H. C. Ander-
sen og Halfdan Rasmussen på vor tur, - og møder musik af Claude 
Debussy og Benjamin Britten.

51930 Vor Frue Kirke
Fredag 09.10 kl. 14:00 
GRATIS adgang, men husk tilmelding
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NEW JUNGLE ORCHESTRA
Så er det igen muligt at mødes om musik i Hasseris Kirke. Til-
med med kirkens husorkester gennem årtier: New Jungle Or-
chestra. Har du lyst til at  ”få en på opleveren” - eller hører du til 
de trofaste fans,  så samles vi igen med Pierre Dørge og Irenes 
Beckers musikalske legekammerater. Vi fejrer orkesteret der 
har bestået i 40 år, rejser verden rundt og samler musikalske 
indtryk. Vi har fået stillet 20 billetter til rådighed! 

51964 Hasseris Kirke
Søndag d. 27.09 kl.15.00
GRATIS men husk tilmelding 

DA JOHN OG YOKO KOM FORBI
For 50 år siden tog John Lenon og Yoko Ono ophold i Thy på 
det daværende Verdensuniversitet i Thy. Karsten Højen kom 
forbi med sin kasette-båndoptager og fik et interview. Vi prøver 
sammen med Karsten Højen at tegne et billede af de to kunst-
nere og hører naturligvis om besøget i Thy, dets baggrund og 
forløb

51925 Strandvejen 19
Fredag 13.11 kl. 14:00 
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

51926 Strandvejen 19
Fredag 13.11 kl. 19:00 
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK 

TILMELDING

SØREN RYGE PETERSEN 
TAGER OS MED TIL BARNDOMMENS LAND…
Som unge tog Sørens forældre til det sønderjyske landskab og 
var med til at genfarve det landskab der delvist kom tilbage til 
Danmark i 1920. Det er Søren Ryge Petersens udgangspunkt 
for hans livs vandring. Med højskolesangbogen som vor hjæl-
per synger vi os ind i landsskabet og dets fortælling. Dorthe 
Græsborg hjælper os ved flyglet. 

51956 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 28.10 kl. 19.00
GRATIS adgang, 
(men tilmelding nødvendig af hensyn til sikkerhed.)

TILMELDING: 
fokus-folkeoplysning.dk 

eller tlf. 99301000
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ITALIEN PÅ FILM
Alle film vises i JazzKino, Center for dansk jazzhistorie, Kjellerups Torv 2, Aalborg.

Syv dage med Italienske klassikere 
– som vil tegne et billede af Italien:  kulturen, folket og det smukke land.

Alle film vises med danske undertekster, og der vil være introduktion til filmene.

SE YDERLIGERE BESKRIVELSER AF FILMENE PÅ WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK

”1900” 
1900 er en ca. 5 timer lang film fra 1976 af den italienske Ide-
ologisk inspireret af bl.a. den marxistiske teoretiker Antonio 
Gramsci skildrer filmen Italiens sociale, politiske og økono-
miske udvikling i det 20. århundredes første. 
Denne lange film, vises med pause, hvor der serveres Itali-
ensk mad og rødvin.
51974 - Søndag d. 18.10 kl. 13:00  - Kr. 150

”LE QUATTRO VOLTE”
En smuk kombination af en gammel mands kamp for at fort-
sætte sit gedehyrde liv; fødslen af en baby ged; et træ, der 
bliver trækul; og livet for de simple mennesker i bjergene i 
Calabrien. Vi ser livets faser gennem smukke billeder til tider 
dramatiske og til tider komiske – men lige på og hårdt.
51975 - Mandag d. 19.10 kl. 14:00  - Kr. 50

“LEOPARDEN” 
1860 Sicilien. Don Corbera, prinsen af Salina, og hans fami-
lie har længe levet et liv med privilegier, stort set isoleret fra 
den fattigdom, som præger hele øen - og som befolkningen 
lider under.
51976 - Tirsdag d. 19.10 kl. 14:00  - Kr. 50

”LA STRADA”
Gelsomina sælges af sin meget fattige mor til Zampanò, en 
omrejsende stærk mand. Hun følger ham på vejen og hjæl-
per ham under hans forestillinger i hans gadeteater .
51977 - Onsdag d. 21.10 kl. 14:00  - Kr. 50

“DEN STORE SKØNHED”
Journalist Jep Gambardella har charmeret og forført sig vej 
gennem det overdådige natteliv i Rom i årtier. 
51978 - Torsdag d. 22.10 kl. 14:00  - Kr. 50

“CALL ME BY YOUR NAME”
Året er 1983, og poolen befinder sig i familien Perlmans pa-
radisiske, norditalienske have, hvor Elio fordriver sommeren 
med at transskribere klassiske symfonier og læse poesi.  
51979 - Fredag d.  23.10 kl. 14:00  - Kr. 50

“CINEMA PARADISO” 
Året er 1983, og poolen befinder sig i familien Perlmans pa-
radisiske, norditalienske have, hvor Elio fordriver sommeren 
med at transskribere klassiske symfonier og læse poesi. 
51980 - Lørdag d.  24.10 kl. 14:00  - Kr. 50

Instruktør: Bernardo Bertolucci. 

”LE QUATTRO VOLTE”
Instruktør: Michelangelo Frammartino

“LEOPARDEN” 
Instruktør: Luchino Visconti

”LA STRADA”
Instruktør: Federico Fellini

“DEN STORE SKØNHED”
Instruktør: Paolo Sorrentino

“CALL ME BY YOUR NAME”
Instruktør: Luca Guadagnino

“CINEMA PARADISO” 
Instruktør: Giuseppe Tornatore
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Efter corona-nedlukningen trænger alle vi filmelskere til at komme i biografen og sammen få nogle 
gode filmoplevelser. Og ifølge nu afdøde Ole ”Bogart” Michelsen skal film jo ses i biografen!

Derfor – på trods af usikkerhed om verdens tilstand om nogle måneder, har vi sammensat et program med 
gode, seværdige film, som vi håber I har lyst til at se sammen i Biffen. Måske bliver afviklingen af vore efter-
middage lidt anderledes end vi er vante til. Men det vil tiden vise, og eventuelle ændringer vil kunne læses 
på Biffen´s hjemmeside. 

Filmene vises,- som vi plejer – i Biffen på torsdage kl. 13.30.

51951 Biffen
Torsdage kl. 13:30
Pris kr. 400 / 340*

FILMKLUB FOKUS

17.09 • TYSKTIME • 2020 
En filmatisering af Forfatteren Siegfried Lenz` klassi-
ker af samme navn.
Handlingen udspiller sig lige efter 2. verdenskrig. Den 
unge mand Siggi sidder i ungdomsfængsel. Her skal 
han bl.a. skrive et essay om ”pligtens glæder”.
Da han ikke ved, hvad han skal skrive om, ender han 
med at skrive om sin meget pligtopfyldende far, som 
var politibetjent i Rugbüll ved den dansk/tyske græn-
se, og bl.a. nidkært overvågede at den lokale kunst-
ner Nansen, overholdt nazisternes maleforbud.
Filmen er optaget ved Vadehavet og den danske 
skuespiller Sonja Richter er på rollelisten.

08.10 • LIVET SKAL LEVES • 1962 
Filmen er den franske filminstruktør Jean-Luc God-
ard´s 4. spillefilm, og den betragtes som en af ”den 
nye bølge´s ” højdepunkter, og med underlægnings-
musik af Michel Legrand.
Danske Anna Karina spiller den unge kvinde, der 
forlader sin mand, søger omkring i storbyen Paris, 
filosoferer over eksistens, sprog og kærlighed, for at 
ende sit liv i prostitution og destruktion.

12.11 • MANDARINER • 2013 
Det er vist første gang i vores filmklub, at vi skal se en 
estisk/georgisk film.
Mandariner er en film der udspiller sig under en af 
verdens utallige krige og konflikter, her i den georgi-
ske Kaukasus-provins Abkhasien i efteråret 1992, og 
hvor fjender af uforudsete omstændigheder tvinges til 
at være sammen og tale med hinanden i stedet for at 
slå hinanden ihjel.
Filmen handler om mennesker af forskellige nationa-
liteter og religiøse overbevisninger der møder hinan-
den, og fjender bliver venner.

10.12 • ONKEL • 2019 
I Politiken gav filmanmelder Kim Skotte denne danske 
film 5 hjerter og skrev blandt andet: ”Den nye danske 
film ”Onkel” kunne næsten have været en stumfilm, 
men når alligevel at få sagt noget mere ægte om li-
vets drama end fem normale danske spillefilm til sam-
men!”
Læs mere på www.fokus-folkeoplysning.dk



*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. 1818

UD AT SPISE MED KLUBBEN
3 STYKKER PÅ MORTENS KRO 
OG GÅ-TUR I FRUE BYEN
Vi skal have 3 stykker moderne smørebrød på Mor-
tens Kro og dertil en lille øl. Derpå begiver vi os ud i 
Fruen-byen - for sådan kaldes kvarteret omkring Vor 
Frue Kirke blandt folk med hang til at være tro mod 
den lokale historie. Her ude lå et nonne kloster da 
Aalborg for alvor kom på landkortet. Vi møder brud-
stykker af byens tidlige historie når vi kommer rundt i 
de snævre gader med Lars Bang Jensen.

51992 Mortens Kro
Torsdag 03.09 kl. 11:00-14:00
Pris 230 kr.
Inkl. spisning og 1 øl/vand

2 STYKKER PÅ SALLINGS BISTRO OG HISTORI-
EN OM STORE NYGADE KVARTERET
Vi skal have 2 stykker moderne smørebrød i Sallings 
Bistro på Algaden. Derpå tager Lars Bang Jensen os 
med en vandring rundt om blokken der i dag udgør 
Sallins kæmpe kompleks, og vi hører om det utal af 
gader, og stræder der måtte forsvinde fordi en ny tid 
kom til byen. Måske har du rødder netop i dette kvar-
ter, så er din deltagelse og din viden særligt velkom-
men!
51993 Sallings Bistro
Torsdag 01.10 kl. 10:00 – 13:00
Pris 120 kr.
Inkl. spisning og 1 øl/vand

JULESPISNING I KAFFE FAIR.
Moderne julemad tilberedt fra bunden i vort eget køk-
ken. Julehygge med Lars og Alice. Der er også en 
musikalsk overraskelse på vej! Så der er udsigt til en 
fin aften i KulturKlub FOKUS forud for jul.

51966 Kaffe Fair, Strandvejen 19
Torsdag 10.12 kl. . 19:00
Kr. 150 kr.
Inkl. spisning og 1 øl/vand
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KUNSTNER MØDE

KIRSTEN GITZ JOHANSEN
Hjemme hos Lars og Bente Bang Jensen findes et lille, men ve-
lindrettet galleri. Her kan du møde kunst skabt af Kirsten Gitz Jo-
hansen. Kirsten vil fortælle om, hvordan kunst kom ind i hendes 
tilværelse og formede de seneste årtier med fantastiske oplevel-
ser. Det startede med teaterarbejde oppe i Han-herred, der blev til 
masker i træ og senere til maleri. Mulighed for forinden at deltage 
i fællesspisning.

51961 Solgården, Dall Møllevej 43, 9230 Svenstrup
Torsdag d. 29.10 kl. 18.00
Kr. 100 
Inkl. fællesspisning

FRA ULLA TIL KUNSTEN….
Vi kan starte dagen med Brunch på Ulle Terkelsen. Det er en me-
get fin start på en dag hvor vi skal møde kunst. Efter Brunch på 
Ulla Terkelsen (som du evt. kan springe over); - opsøger vi den 
norske kunstner Grethe Mariann Mauseth. Hun har atelier i Dan-
nebrogsgade 41C. Lige ved siden af vort tidligere kontor. Hun er 
en alsidig kunstner med en stor udstillingsaktivitet i Danmark og i 
hendes hjemland Norge. Glæd dig til et spændende atelier-besøg. 
Derpå går vi på KUNSTEN for at få en omvisning i årets store 
særudstilling med den amerikanske Louise Nevelson. Hun arbej-
der med sorte relieffer i en art tidlig genbrugs kunst. Hun udstillede 
på Kunsten for mere end 25 år siden, i netop afdøde direktør Else 
Bülows tid. Udstillingen har international klasse, - og du kan efter 
omvisningen nyde museets øvrige udstillinger.

51962 Vi mødes på Ulla T
Torsdag d. 12.11 kl. 11.00
Kr. 100 ekskl. brunch
Kr. 200 inkl. brunch 

HØJSKOLEDAG PÅ VRÅ: 120 ÅR FOR BROBY JOHANSEN
Dette er dagen. For 120 år siden blev Broby Johansen født un-
der meget ydmyge forhold i en kælder i Louisegade 12 i Aalborg. 
Vrå Højskole blev en af flere arenaer for den travle og talentfulde 
mands udfoldelser. Det markerer vi med en flot dag tilrettelagt i 
samarbejde med Olav Harsløf og Orla Vestergaard Nielsen. Olav 
Harsløf har skrevet en stor biografi om Broby Johansen . Orla Ve-
stergaard Nielsen har filmet film, der blev produceret i et samar-
bejde med Broby Johansen. Vi er i gode og kyndige hænder, når 
vi denne dag forsøger at komme rundt om Brobys liv og værk og 
forhåbentlig kommer der igen lidt ”Broby-ånd” i de gamle stuer på 
Vrå Højskole.
Tilrettelagt af Højskolekredsen i samarbejde med forstander Pia 
Schnoor, Vrå Højskole.
51963 Vrå Højskole
Onsdag d. 25.11 kl. 10.00-15.00
Kr. 200
Inkl. forplejning
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VI INDBYDER IGEN I ÅR TIL 

HØJSKOLE-KREDS
- men i år i en reduceret udgave, 

fordi vi stadig er usikre hvad vi må, kan og vil. 

Vi afvikler primært i Eventsalen, Strandvejen 19, men er også på 
besøg i Folkekirkens Hus og i Vor Frue Kirke. Enkelte arrangementer 
afvikles i fællesskab med KulturKlub FOKUS ordinære arrangemen-
ter. Der kan der blive tale om at flytte arrangement til større lokaler, 
-da vi hele tiden skal have de sundhedsmæssige retningslinier som 
primært udgangspunkt for vor afvikling. Vi sender mail ud til tilmeldte 

om evt. ændringer.

Vi forsøger at samle en kreds på ca. 60 personer til Højskole-kred-
sen. Kredsen er stadig åben for nye tilmeldinger. Nedenstående pro-
gram er skitse pr. 1. juli og vil være færdig-redigeret 1. september.

Onsdag den 7. oktober:
Højskole-start og Musik i Vor Frue 

Beethoven er på programmet.

Onsdag den 21. oktober:
Søren Keldorf

Møde med Gaugain

Onsdag den 28. oktober:
Program ikke fastlagt 

Søren Ryge Pedersen i Vor Frue Kirke om aftenen

Onsdag den 4. november:
Peter Øvig Knudsen om eftermiddagen i Vor Frue Kirke. 

Onsdag den 11. november 
Eftermiddag kl. 14.00: Litteratur-hjørnet med Iben Mondrup i 

Folkekirkens Hus

Onsdag den 18. november:
Kirsten Thonsgaard  & Frank Aaen 

Onsdag den 25. november kl. 10.00 -16.00 på Vrå Højskole
Højskoledag på Vrå: 120 år for Broby Johansen….

Onsdag den 2. december:
Jule- spisning og afslutning på Kaffe Fair ved musik med Lek-

tor Linds orkester

51952 
8 ondage

Kr. 1050 / 740 
+ ekstra betaling ved enkelte arrangementer.


