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HOLD NR. 52950
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.

*Den lave pris forudsætter, at du bor i Aalborg Kommune og
er folkepensionist eller på overførselsindkomst.
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VELKOMST
Det er altid udfordrende at være menneske.
I disse tider er det ekstra udfordrende, fordi vi blandt
andet har svært ved at planlægge og love noget. Det har
vi efterhånden vænnet os til. Ting forandrer sig i hastig
rytme. Vi må tilpasse os den epidemi, som vi er midt i.
Vi skal skærme os selv og hinanden i vor omgang med
hinanden og vi møder jævnligt nye begrænsninger.
Vi kan ikke undvære at være sammen, og vi kan også
kun vanskeligt undvære at opleve sammen. Det oplever
vi som en daglig glæde i FOKUS Folkeoplysning, fordi
vi får megen ros for fortsat at opretholde et højt aktivitets
niveau, som gør det muligt at motionere, opleve, fordybe sig og være sammen. I seneste sæson valgte 620 at
forny deres medlemskab af KulturKlub FOKUS; - og vi
har måttet melde udsolgt til rigtig mange af de aktiviteter, som det var muligt at gennemføre. Tak for jeres store
opbakning. Vi vil også i den kommende sæson nøje holde os til myndighedernes anvisninger, men også være
aktive således, at de der stadigt har lyst til at samles og
opleve får mulighed for det.
Her er vort udspil på, hvad vi håber, at vi skal nå sammen i foråret 2021. Vi krydser fingre for, at vi får lov fortsat at samles, og vi lærer hver dag nye ting, om hvordan
det er at være i denne ekstra ordinære situation. Måske
vender vi snart tilbage til normalen, selvom allerede de
gamle grækere formulerede ordene:
Det eneste der er konstant er forandringen.

Tak for jeres opbakning
Lars Bang Jensen

*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.

MEDLEMSPAKKEN
SIGURD BARRETT FORTÆLLER OM GENFORENINGEN
Vi har en aftale med Sigurd. En gammel aftale. Som ved tidernes ugunst er
blevet udskudt flere gange. Nu ligger det fast, at han kommer. Så fast som fast
kan være. Vi skal høre fortællingen om de tabte landskaber der kom tilbage
til det lille kongerige i 1920. Naturligvis fortalt på netop Sigurds facon. Med
musik og det hele. Glæd jer til at være med.
Gratis adgang for medlemmer af KulturKlub FOKUS. Husk tilmelding
Øvrige må købe billet via Billetsalg i Musikkens Hus
52925 Musikkens Hus
Søndag d. 17.01 kl. 14.00
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMELD
ING

HØJSKOLEDAG PÅ HASSERIS GYMNASIUM:
FANGERNES KOR & DA JOHN OG YOKO KOM FORBI
Vi indtager igen den pragtfulde sal på Hasseris Gymnasium med plads til op
til 250 gæster under betryggende forhold. Vi møder Fangernes Kor fra Statsfængslet i Vridsløselille. De er på et kort ude-ophold i det nordjyske. Vi har i
flere år stået i venteposition til at modtage et besøg i Aalborg. Efter pausen
er der mulighed for at møde Karsten Højens fortælling om, da han som ung
beatnik opsøgte John Lennon og Yoko Ono med sin kassette båndoptager.
De var på ophold hos Verdensuniversitet i Thy. Vi kommer på en rejse tilbage
til gamle dage, da Karsten Højen var ung og græsset var grønnere og udsigterne videre og møder de to verdens-kunstnere.
Værtinde: Alice Thaarup.
52926 Hasseris Gymnasium
Søndag d. 24.01 kl. 14.00-17:00
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMELD
ING

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN: MARGRETHE DEN 1.
Vær med, når forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om sin bog
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 Politikens Litteraturpris 2017. Selvom det royale stof ikke er hendes kerneområde, var historien om Margrethe
den førstes livsbane for fængende til, at vi kunne lade den ligge uberørt hen.
Derfor får vi en ny tolkning af den mest markante kvinde i Danmarks historie.
Vært Alice Thaarup.
52927 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 09.02 kl. 14.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS
52928 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 09.02 kl. 17.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMELD
ING
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MEDLEMSPAKKEN
HØJSKOLEDAG PÅ HASSERIS GYMNASIUM:
DET ER VED AT BLIVE KOLDT OM FØDDERNE
En fortælling i teater-form om at stå ved livets afslutning. Det er lykkes os
at få en aftale med den travle skuespiller og teaterinstruktør Hans Rønne.
Vi møder en mands refleksioner ved livets afslutning. Hvilke tanker gør en
mand, der befinder sig i sit livs efterår, hvor det begynder at blive koldt om
fødderne og tankerne presser sig på i nattens vågne timer.
En rørende fortælling om at forstå døden og forsone sig med tanken om at
ophøre, så man med sindsro - og med humoren i behold - kan give sig hen
til livets sidste kapitler. Tekst Hans Rønne, iscenesættelse Lars Knutzon,
scenograf Gitte Baastrup.
52929 Hasseris Gymnasium
Lørdag d. 20.03 kl. 13.00-17:00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMELD
ING

JESPER THEILGAARD:
HVAD ER DET DER SKER?
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 ikke mindst de talrige
oversvømmelser om. Klimaforandring hvad er det for noget og hvoraf kommer det? Det vil Meteorolog Jesper Theilgaard give os en pejling på.
52930 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 11.03 kl. 19.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS

HUSK
TILMELD
ING

NIELS SKOUSEN-SOLO
Niels Skousen på solo-job på Skråen. KulturKlub FOKUS har inviteret og
vi håber at mange, både medlemmer og ikke medlemmer har lyst til et gensyn med den ”gamle” trubadur, som har formået at holde sig vital og stadig
møder os med et bevægende engagement.
I et på en gang intimt, moderne og ikke mindst unikt lydunivers fortæller
Skousen de historier og betragtninger, der kendetegner ham og har gjort
det siden begyndelsen med Skousen & Ingemann. Hans smukke sprog,
rørende historier og bidske kommentarer gør ham helt uundværlig på den
danske musikscene, for den slags erfaring og nærvær kommer ikke gratis,
og derfor rækker hans publikum også ud over flere generationer.
Niels Skousen begyndte karrieren med Skousen & Ingemann i 60’erne og
70’erne, hvor de blandt andet begik hovedværket ’Herfra Hvor Vi Står’.
52931 Skråen
Søndag d. 18.04 kl. 16.00
Kr. 175 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS
52932 Skråen
Søndag d. 18.04 kl. 19.00
Kr. 175 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS
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ORD
OPTAKT TIL ORDKRAFT MED
SISSEL-JO GAZAN OG LEIF DAVIDSEN
Glæd dig til en introduktion til Sissel-Jo Gazans
nye bog ”Hvide blomster” og Leif Davidsens ”Forrædernes børn”. Som forfattere er de forskellige,
men deres europæiske udsyn er stort. Sissel-Jo
Gazan bor i og skriver fra Berlin. Vi får et kig ind
i hendes produktion og ind i den virkelighed, som
den nu udfoldes i det nye Europas kulturelle hovedstad. Leif Davidsens seneste bog er en farefuld færd tværs over Europa. Fælles for de to forfattere er, at deres popularitet når lige så langt ud
over Danmarks grænser som deres medrivende
bøger. Find ud af hvorfor på denne ordrige dag.
Corona-formatet for Ordkraft 2021 er endnu
ukendt. Derfor gør vi noget nyt i samarbejdet med
Ordkraft og laver en festivaloptakt i stedet for entré til selve Ordkraft festival.
52985 Skåen
Onsdag d. 10.02 kl. 14.00
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub
FOKUS

ANNA ELISABETH JESSEN: OM HUNDREDE ÅR
En brevveksling fra skyttegravene under Første Verdenskrig blev startskuddet til arbejdet med Anna Elisabeth Jessens debutroman ”Om hundrede år”. Brevene afspejlede både de store historiske linjer med
krig og dramatik – og det nære bånd til hjemegnen
og familien i en lille sønderjysk landsby. Siden 1984
havde hun arbejdet som prisbelønnet dokumentarist,
men med sin romandebut kastede hun sig for første
gang over sin egen sønderjyske historie.
52911 Folkekirkens Hus
Mandag d. 22.03 kl. 19.00
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
og medlemmer af Grænseforeningen

HUSK
TILMELD
ING

ATS LIVE 2020 – DET SKAL GRINES VÆK!
2020 blev et år, som vi aldrig vil glemme, selv om
vi gerne ville. Du får mulighed for at grine det væk,
når ATS-skriverne Ole Rasmussen og Gorm Vølver
traditionen tro indleder det nye år med deres liveoptræden, hvor de også tager fat på nogle af de andre
sære ting, vi var vidner til i årets løb. Vi skal advare
imod smittende latter! Turen går til Odense, Aarhus,
Aalborg og København.  
52910 Utzon Center
Torsdag d. 14.01 kl. 19.00
Kr. 190 / 120 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN:
MARGRETHE DEN 1.
Vær med, når forfatter Anne Lise Marstrand-Jørgensen fortæller om sin bog Dronning Margrethe den
første. Se side 3 for mere infomation eller på www.
fokus-folkeoplysning.dk.
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ELSEBETH DISSING

MERETE PRYDS HELLE

Elsebeth Dissing har i mange år sørget for at Aalborg
Stiftstidende, senere Nordjyske, fik indhold i spalterne. Som journalist og redaktør har avisen fået lov til
at tage hendes skrivekapacitet. Nu er der også blevet
tid til at samle en krønike om hendes families historie. Den har fået titlen ”Tjenerindens døtre”, og tager
os med til Sjørring i Thy, hvor Elsebeth Dissings mor
voksede op. Indgår i arrangementsrækken Mødestedet med Alice Thaarup som vært.

Med afsæt i Henrik Ibsens skuespil ”Et dukkehjem”
blev Merete Pryds Helle sat på en bunden opgave. 3
forfattere i Norden skulle sætte et nyt og anderledes
fokus på en person i Henrik Ibens univers. Det blev til
fortællingen on Noras unge år og tiden hun voksede
op i. Vi møder Merete Pryds Helles møde med opgaven og hører hvad den førte med sig. Vi får også
også et kig ind i, hvad der lige nu folder sig ud på
hendes skærm. Værtinde Alice Thaarup.

52912 Strandvejen 19
Tirsdag d. 09.03 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

52913 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 15.04 kl. 14.00
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

DY PLAMBECK

LEONORA CHRISTINA SKOV PÅ SKRÅEN

Forfatteren Dy Plambeck fik i 2005 stor opmærksomhed med digtsamlingen ”Buresø-fortællinger”. Hun
har siden vundet position med sine romaner og sit
samfundsengagement. Dy Plambeck er én af de nye
kraftige stemmer i dansk litteratur - og vi er glade for,
igen at have hende med i vores program.

Forfatter Leonora Christina Skov og musiker Kristina
Holgersen er på en landsomfattende turne med en
musikalsk-litterær fortælling der bringer dig tæt på
forfatterens skrive-proces fra inspiration til færdigt
værk. Her får vi en sjælden mulighed for at møde den
populære forfatter i et musikalsk samspil.

52914 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 08.04 kl. 16.30
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

Onsdag d. 19.05 kl. 20.00
Se mere og køb billet via www.skraaen.dk
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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.

LITTERATURHJØRNET
LITTERATURHJØRNET MED BODIL BØTCHER JACOBSEN SOM VÆRT

ALLE HO
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KRÆVER
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SISSEL-JO GAZAN

LOTTE GABERS

STINE PILGAARD

Sissel-Jo Gazan er en af vore
mest spændende yngre forfattere.
En forfatter der ikke kun i Danmark, men også ude i Europa har
fået stor opmærksomhed.

Lotte Garbers kommer og fortæller
om sin seneste roman, ”Løbeklubben i Saudi.”
En roman om en dansk kvindes
møde med en gruppe kvinder i
Riyadh i Saudi-Arabien, der er
med til at give os et interessant
indblik i en verden, som for mange er et helt lukket land. Lotte
Garbers har selv boet i landet i en
årrække, og bogen bygger på personlige møder med kvinder, hun
har mødt.

Stine Pilgaard udgik fra Forfatterskolen i 2010 0g blev cand.mag.
i 2012.

Vi får en introduktion til hendes seneste bog ”Hvide blomster” og et
kig ind i forfatterens spændende
nyskabende produktion. Sissel-Jo
Gazan bor og arbejder i Berlin, - og
vi får derfor også en kig ind i den
virkelighed, som den nu udfolder i
det nye Europas kulturelle hovedstad. Indgår som et optakts-arrangement til Ordkraft.
Hun skriver sanseligt og skarpt om
store emner som livsløgn, ondskab, identitetsdannelse, frihed,
sorg og kærlighed. En manifestation af, at denne forfatter har indsigt i livet og sprog og fantasi til at
formulere sig både underholdende
og interessant.
52985 Sted endnu ikke fastlagt
Onsdag d. 10.02 kl. 14.00
Kr. 150 / GRATIS for medlemmer
af KulturKlub FOKUS

Hun debuterede i 2012 med romanen ”Min mor siger” , siden
kom ”Lejlighedssange” og senest
i 2020 Meter i sekundet” som er
blevet kaldt hendes bedste bog.
For alle romaner gælder det, at
Stine Pilgaard har et røntgenblik
for den sproglige forvirring og de
misforståelser, der opstår, når
mennesker kommunikerer, og reLotte Garbers vil også fortælle om lationer er i opbrud.
det at skrive, tanker, der inspirerer,
og hvordan omsættes der fra tan- I forfatterskabet viser Stine Pilke til tastatur.
gaard, hvordan hun med en god
portion satire tilsat sin sarkastiske
Lotte Garberes er oprindelig ud- og ironiske indsigt formår at skildannet cand.merc.linc. og har bl.a. dre mekanismerne mellem venner
arbejdet som administrationschef i og familiemedlemmer. Hun skriver
Microsoft. Hun debuterede som sjovt og underholdende, og i ”Meforfatter i 1999 med romanen, ”For ter i sekundet” får vi et charmerenegen vinding” som blev efterfulgt de indblik i vestjysk højskoleliv i
af romanerne ”Hun har det hele Velling, hvor hun selv bor.
”og ”Pendul”. Siden er udkommet
et par interviewbøger og noveller. 52987  Vor Frue Kirke
kl. 19.00 Dato ikke fastlagt
52986 Folkekirkens Hus
Kr. 100 / 50 for medlemmer af KulOnsdag d. 17.03 kl. 14.00
turKlub FOKUS
Kr. 100 / 50 for medlemmer af
KulturKlub FOKUS
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MØDESTEDET
OM MØDESTEDET
I snart 40 år har Alice Thaarup & Lars Bang Jensen arbejdet sammen under overskriften Mødestedet. I 20 år var Mødestedet en fast del af programmet i Huset i Hasserisgade. Nu fungerer overskriften som en del af aktiviteterne, som de sammen udvikler og afvikler i KulturKlub FOKUS. Samvær,
fortælling, fællessang og kaffe/the og kage har altid været en bestanddel. Netop nu er afviklingen
Corona-påvirket, men form og mål det samme. Meningsfuldt samvær der giver mulighed for på
samme tid at opleve og være sammen.

DA IBSEN KOM FORBI...
Inge Grund Pedersen er vor gæst og fortæller om
sider af Sæbys litterære liv. Den lille købstad har en
overraskende rig litterær fortælling at byde på. Engang kom f.x. Henrik Ibsen forbi og slog sig ned i
nogle uger og blev optaget af lokale fortællinger, som
fandt vej ind i verdenslitteraturen og i dag kan mødes
på teater-scener over hele jorden. Det får vi meget
mere at vide om når den tidligere turistchef i Sæby har
været på besøg. Alice Thaarup er vært.
52915 Strandvejen 19
Tirsdag d. 13.04 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

TILBAGE TIL TYVERNE MED HANS GREGERSEN
Om hundrede år er alting glemt. Sådan skal det ikke
gå satte forfatter Hans Gregersen sig som mål. Han
skrev en fin bog om 1920-erne. I en spændende
form har han i bogen forsøgt at fange udviklinger
fra det afgørende årti, hvor man lagde 1. verdenskrig bag sig, og troede sig på vej ind i en ny lysende fremtid. Man gik ind i ”de brølende tyvere”,
hvor alting syntes muligt, og teknisk udviklinger gav
grundlag for den store optimisme.
52916 Strandvejen 19
Tirsdag d. 11.05 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ANNE LISE MARSTRAND-JØRGENSEN:
MARGRETHE DEN 1.

ELSEBETH DISSING

52927 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 09.02 kl. 14.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub
FOKUS

52912 Strandvejen 19
Tirsdag d. 09.03 kl. 14.00
Kr. 100 / 60 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

Vær med, når forfatter Anne Lise Marstrand Jørgen- Elsebeth Dissing har i mange år sørget for at Aalsen fortæller om sin bog Dronning Margrethe den før- borg Stiftstidende, - senere Nordjyske, fik indhold i
spalterne. Læs mere om arrangementet på forrige
ste. Læs mere om arrangementet på side 3.
side.

52928 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 09.02 kl. 17.00
Kr. 100 / GRATIS 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.

MINIFERIE
MINIFERIE VITSKØL KLOSTER

Vi gentager sidste års succes med en fælles ferie på smukke Vitskøl Kloster. Her er
meget at opleve på selve stedet; - men vi planlægger også hver dag udflugter ud i det
nordjyske landskab. Har du lyst til en anderledes ferie med et kulturelt indhold, - så er
det måske noget for dig.
Se nærmere program på www.fokus-folkeoplysning.dk - og se mere om Vitskøl Kloster
på www.danhostel.dk. Pris 1500 kr. pr. person ved indkvartering på dobbeltværelse. Pris
for indkvartering på enkelt værelse er 2100 kr.
52999 D. 6. - 9. september
Mere info: www.fokus-folkeoplysning.dk

DEBAT
FARVEL TIL DANSKE LANDBRUG
Kjeld Hansen er journalist, forfatter og debattør. Han har skarpe meninger. Han har stor
viden og vil denne aften under den skarpe overskrift sætte fokus på de seneste udviklinger i debatten om hvad det er for et landbrug vi skal have i Danmark. Landbrug som
fabrikker, eller landbrug der tager udgangspunkt i dyrevelfærd og fremme af biodiversitet.
Velkommen til debat om dansk landbrugs fremtid.
52967 Strandvejen 19
Onsdag d. 24.03 kl. 19.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub FOKUS og Danmarks
Naturfredningsforening

ALLE HO
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LOKALE HISTORIER

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. Vor guide, Lektor Søren Keldorff viser 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.
52919 Kino Hjallerup
Torsdag d. 04.03 kl. 13.00 – 17.00
Kr. 80

HISTORIEN OM DA JOHANNES OPDAGEDE
AMERIKA!
Peter Hørup er museumsleder i Farsø, hvor man kan
fortælle om det spændende søskendepar Johannes
V. Jensen og Thit Jensen, der begge blev forfattere.
Da Thit gik i brormands fodspor, og også ville være
forfatter, resulterede det i så store uenigheder at de to
ikke længere kunne være i stue sammen. Peter Hørup har været med til at tilrettelægge den udstilling, vi
denne vinter har kunnet se i Aalborg Arkivet bag Vor
Frue Kirke. Vi har bedt ham komme og fortælle, om
hvad der drev Johannes V. Jensen i de unge år, og
hvad han fandt i USA. Et USA som begejstrede ham,
og som han vendte tilbage til flere gange.
52917 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 02.02 kl. 14.00 – 16.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

ALLE HO
LD
KRÆVER
TILMELD
ING

DA KOLERAEN KOM TIL BYEN
Kolera var en gammelkendt epidemisk sygdom i Indien, mens den i en stor del af den øvrige verden var
ukendt. Omkring 1830 bredte den sig af ukendte årsager via de gamle handels -og pilgrimsruter mod øst og
vest - til Rusland, Europa og USA. I Danmark skyllede denne første bølge af kolera uden om landet. Man
gjorde sig sine overvejelser, hvis den skulle vende tilbage, og det gjorde den i slutningen af 1840erne, og i
1853 væltede den ind over Danmark. Koleraen kom også til Aalborg, hvor den kostede adskillige hundrede
mennesker livet i løbet af få måneder. Bente Springborg fortæller om sygdommens voldsomme hærgen i
Aalborg bl.a. på baggrund af stiftsfysikus Carl Ludvig Speyers indberetninger til ”Det Kongelige Sundhedskollegium.”
52918 Vor Frue Kirke
Tirsdag d. 23.02 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.

LOKALE HISTORIER
ALLE HO
LD
KRÆVER
TILMELD
ING

FORTÆLLINGEN OM HARALD JENSEN

BYEN BRÆNDER

Else Asp Poulsen vil fortælle om Harald Jensen. En
gang en mægtig mand i Aalborg, hvis villa lå der, hvor
Haraldslund er i dag. Villaen havde en kæmpe have,
hvor der nu er blevet plads til Aalborg Stadion. Engang var han mest kendt for hans brændevin og hans
alternative læge gerning. Vi starter kl. 13.00 med en
kort besigtigelse af det nye Spritten, og ser hvor langt,
de er kommet. Klokken 14.00 mødes vi til foredrag. I
pausen får vi os en ”Én lille sort”, eller vi kan smage
på de forskellige kryddersnapse som Frede Kanstrup
har taget med til os. Eventyret om Harald Jensen har
også et stort kapitel der handler om snapsen. Prisen
er inkl. kaffe / the og smagsprøver.

I 1865 brænder Nørresundby. En katastrofe! Den
sidste store bybrand i Danmark. Vi skal tæt på forløbet og høre om det, der blev en ny start for Nørresundby. Byen fik et nyt gadenet og blev løftet ud
af lillebyens tornerosesøvn på en egen meget hård
måde. Ketty Johansson er vor fortæller.
52921 Det gamle Rådhus i Nørresundby
Tirsdag d. 04.05 kl. 10.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS
52922 Det gamle Rådhus i Nørresundby
Tirsdag d. 04.05 kl. 14.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

52920 Strandvejen 19
Tirsdag d. 06.04 kl. 14.00 – 17.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS

TORBEN BRAMMING: SVÆRD OG BÅL…
Fortællingen om hekseforfølgelser i 1500 og 1600-tallet og deres årsager. Hekse blev ikke brændt i middelalderen, men i den senere renæssance. Hekse blev ikke brændt grundet overtro. Men i en tid, hvor nye
videnskaber og filosofier eksploderede, var det de tolerantes ideer, der lå bag det, vi i dag kalder heksevanviddet. Det var de bodskristne præsters indsats der fik forfølgelserne til at ophøre. I foredraget følger
vi krigshelten, hofmanden og lensmanden Albert Skeel (1572-1639), Tycho Brahes nevø, på hans rejser til
heksetroens ”hotspots” i bl.a Paris og Skotland, til overværelsen af ”Macbeth” i London og til Ribe, hvor han
tjente som hekseekspert for byens råd. Torben Bramming er domprovst i Ribe og en flittig forfatter. Han har
nyligt skrevet om netop hekse-processer i Danmark i Chr. IV- tid.
52923 Folkekirkens Hus
Torsdag d. 03.06 kl. 14.00
Kr. 80 / 50 for medlemmer af KulturKlub FOKUS og medlemmer af Ældresagen

HÆNGEPARTIER

I foråret måtte vi pga. koronaen aflyse en række
arrangementer med ellers stor tilslutning og
interesse.
Disse arrangementer vil vi forsøge at gennemføre i løbet af 2021/2022. Hvis du var tilmeldt i
foråret reserverer vi en plads til dig og sender
besked til dig når vi kender en ny dato. Var du
ikke tilmeldt, kan du orientere dig via nyhedsbrevet.

•

4. Maj Kollegiet

•

Kunst i Wien

•

I hæren

•

Besøg på travbanen med lille spisning

•

Kresten Langvold

•

Hva` fan laver en statsrevisor...
møde med Frank Aaen
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BYVANDRING
,

OM BYVANDRINGERNE

LØRDAG D. 10. APRIL KL. 10.00 OG KL. 14.00

ALLE MED AFGANG FRA KAPELET OP ALMEN KIRKEGAARD

ALLE MED AFGANG FRA RÅDHUSET PÅ GAMMEL TORV

LØRDAG D. 6. MARTS KL. 10.00 OG KL. 14.00

Også i den nye sæson skal vi have mulighed for at ”opleve sammen i det fri” med vort audio-guide
system. Vi har søgt at sammensætte en række nye vandreture hvor vi kan møde lokalhistoriske fortællinger, og blive klogere på livet der var engang. Vi gentager også tidligere byvandringer, som har haft
god søgning og hermed dubleres. Det er gratis for medlemmer af KulturKlub FOKUS at deltage - andre
deltagere er naturligvis velkomne, men må betale 100 kr. for at være med. Fordeles efter princippet:
Den der kommer først til maleren, får først malet møllen! (Der vil evt. blive arrangeret dublering hvis der
viser sig grundlag for det). Som i sidste sæson kan man som medlem max vælge at deltage i to ture før
man må til lommen).

BYENS GRANIT

ALLE HO
LD
KRÆVER
TILMELD
ING

- MED LARS BANG JENSEN
Hold 52940 - Kl. 10.00

GAVL MALERI

- MED INGE VESTERGAARD
Hold 52941 - Kl. 10.00

MIDDELALDER I AALBORG
- MED INGE VESTERGAARD
Hold 52942 - Kl. 14.00

PÅ KIRKEVANDRING I CENTRUM AF AALBORG
- MED LARS BANG JENSEN
Hold 52935 - Kl. 14.00

HVAD KIRKEGÅRDEN FORTÆLLER

- VANDRING MED HANS GREGERSEN I KRIGENS FODSPOR
Hold 52936 - Kl. 10.00

HVAD KIRKEGÅRDEN FORTÆLLER

- PÅ SPORET AF EJNER PACKNESS MED LARS BANG JENSEN
Hold 52937 - Kl. 10.00

DA JØDERNE KOM TIL AALBORG
- MED LARS BANG JENSEN
Hold 52938 - Kl. 14.00

AALBORG ÅR 1850... EN VANDRING
- MED INGE VESTERGÅRD
Hold 52939 - Kl. 14.00

FIND BESKRIVELSER MM. TIL DE ENKELTE TURE PÅ WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
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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.

UD I DET FRI

PÅ CYKEL TUR MED ANTON
UD TIL BENTE OG LARS

EN DAG I SKØRPING
DUKKETEATER: ”SÅ LÆNGE VI KAN DANSE”

Så er det igen muligt at få luftet dig selv og cyklen. Vi
kører fra Aalborg over Gistrup, Nøvling, Poulstrup sø
ud til Bente og Lars Bang Jensen på Solgården. Dall
Møllevej 43, 9230 Svenstrup. Her skal vi have en pariser-bøf, så vi får nye kræfter til hjemturen som sker
på egen hånd. Anton Kanstrup er vor guide.
Fra Svenstrup går turen hjem gennem Østerådalen.
Vi passerer bl.a. det område hvor Skipper Clement i
1534 forsvarede et bondeoprør. Undervejs passerer
vi også en af de kilder som tæt ved Aalborg forsyner
Østerå med vand.

I Skørping findes et enestående miljø der spiller dukketeater. I denne sæson præsenterer de
en forestilling der fortæller om livet på Sanatoriet, hvor folk, der var ramt af tuberkulose, kunne
få lindring og helbredelse. I mere end 50 år var
Sanatoriet et markant element i stationsbyens liv
og selvoplevelse som samfund. Forinden besøget
i teatret kan du deltage i en rask vandretur i centrum af Skørping hvor vi hører om byens historie.
Ingeborg Sebbelin vil fortælle lidt om arbejdet med
teaterstykket, der fortæller om livet på Sanatoriet.
For det er nemlig hende der har skrevet det!

Undervejs skal der også holdes pause. Turen slutter
ved Kennedy Arkaden og er på ca. 35 km.

- Kl. 11.00 Vi mødes ved Kulturstationen og går
en lille tur i byen og får en fortælling om Skørping.

52945 Afgang fra Strandvejen 19
Mandag d. 10.05 kl. 10.00
Kr. 50 inkl. forplejning

- Kl. 12.00 -13.00 Dukke Teater.
- Kl. 13.00 -14.00 Mulighed for at deltage i besøg
hos Kirsten og Frede Kanstrup, der bor i en lejlighed på Sanatoriet.
52946 Vi mødes ved Kulturstationen
Søndag d. 07.03 kl. 11.00-14.00
Kr. 100

Kaffe, kage og meget mere
i hyggelige omgivelser på
Strandvejen.
WWW.KAFFEFAIR.DK

UD AT SPISE MED KLUBBEN
ALLE HO
LD
KRÆVER
TILMELD
ING

PÅ CAFE VISA

VI SKAL SPISE

SAMMEN

I SIKKERHED…
Vi oplever en stor interesse for at være
sammen og en stor interesse for at opleve
sammen. Vi oplever en stor interesse for
fællesskab. Derfor har vi udvalgt en række spisesteder hvor vi trygt kan være 30
personer sammen til spisning. Enkeltvis,
par-vis eller i den sociale gruppe som man
har etableret for sit fællesskab i disse tider.
Vi sidder ved adskilte borde og får tallerken-servering!

PÅ KYSTENS PERLE
Vi skal på besøg i det fine havnemiljø ved Vestre
Bådhavn og Skudehavnen. Vi starter kl. 10.00 ved
Marine-museet og går en tur ind forbi Fjordbyen.
Derpå frem til restaurant Kysten Perle hvor vi skal
spise kl. 11.30. Vi spiser naturligvis ved adskilte
borde og har plads til 20-30 gæster. Prisen er inkl.
et glas vin / en øl/vand og en kop kaffe. Vælg om
du vil have frokost tallerken eller pariserbøf ved din
booking på nettet eller på telefon af hensyn til hurtig
servering. Er du ikke til gåture og frisk luft kan du
vælge blot at møde frem til spisning kl. 11.30.
52949 Kystens Perle
Fredag d. 07.05 kl. 11.30
Kr. 210
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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 nemlig en meget aktiv part da
Aalborg i 80-erne lagde fra land og markerede sig
som skaber af nye spændende grønne gårdrum.
52948 Cafe Visa
Fredag d. 12.03 kl. 10.00
Kr. 130

PÅ AZZURA-NORDKRAFT
Vi afvikler dette forår en række små spisninger forskellige steder i byen. Vi er max 30 deltagere. Forud
for spisning afvikler vi en 1 times byvandring med
Lars som guide. Prisen er inkl. Et glas vin eller en
øl/vand og en kop kaffe. Vi skal have Piatta de salami e specialita Italiane. En tallerken med italienske
specialiteter. Rosmarin-skinke, Salami, Oliven, artiskokker. Forårsløg, Soltørrede tomater. Tomatsalat
med Mozzarella og basilikum. Dertil brød og olie.
Vi mødes foran Musikkens Hus og går en times tid
i området ved Østre Havn og Musikkens Hus, for
at opleve den kolossale byomdannelse der er sket
på dette sted over de seneste 20 år. Er du ikke til
en gåtur møder du blot frem til spisning på Azzura
kl. 13.00.
52947 Azzura, Nordkraft
Fredag d. 12.02 kl. 13.00
Kr. 175

*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.

KUNST

HVAD ER DET MON KUNSTEN FORTÆLLER
- NETOP NU
Vi skal høre og se på fortællinger om Landskabet, da
det er temaet i en flot udstilling på KUNSTEN, der synger på sidste vers ultimo januar. Vi får en introduktion
til udstillingen og ser den naturligvis, inden du på egen
hånd kan gå videre på opdagelse i de aktuelle udstillinger. Du kan naturligvis også spise i cafeen og nyde
landskabet som arkitekt Alvar Aalto så respektfuldt
har iscenesat med den fantastiske museumsbygning.
Prisen er inkl. introduktion og entre.
52960 KUNSTEN
Onsdag d. 27.01 kl. 10.00
Kr. 100

VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM NETOP NU
- HAPPY TOGETHER
Vendsyssel Kunstmuseum har besøg af landskabsmaler Ulrik Møller (f. 1962). Han har base i Berlin,
men hans værker kredser især om den danske natur. Ulrik Møller ser landskabet som en række tegn
og symboler, der tilsammen kommunikerer, en atmosfære, fortælling og følelse. Værkerne tager afsæt i
et landskab, en tradition og en kunsthistorie, som går
langt tilbage. Maleriernes motiver er enkle og umiddelbare. Alligevel findes der en dis i motiverne, som
giver dem en helt særlig stemning. Møllers malerier
befinder sig i et grænseområde mellem klarhed og
uklarhed, og mellem det genkendelige og det ugenkendelige. Udstillingen er arrangeret i samarbejde
med Ribe Kunstmuseum og Fåborg Museum. Prisen
er inkl. introduktion og entre. Vi benytter eget Rejsekort til transporten. Har du ikke Rejsekort kan du køre
på en fællesbillet med Lars og betale for denne udgift
direkte til ham.
52962 Vi mødes på banegården
Onsdag d. 07.04 kl. 09.00
Kr. 100

MIN MOR… CARLA THONSGAARD OG HENDES TID
Kirsten Thonsgaard kommer forbi og fortæller om
hendes mor, kunstnerinden Carla Thonsgaard. Hun
blev født i Aalborg, hvor hendes forældre en kort
tid drev et hotel på Boulevarden, inden de fik et vagabonderende liv, hvor faderes arbejdede indenfor
restaurationsbranchen. Økonomisk stagnation og
optakt til 2. verdenskrig præger hverdagen i Carlas
barndoms- og ungdomsår. Kirsten Thonsgaard formår at tegne et flot Danmarks billede, samtidig med
at vi kommer tæt på familien Thonsgaard og deres
”lille Carla”.
52961 Sted ikke fastlagt
Onsdag d. 03.03 kl. 14.00
Kr. 50

SÆSONAFSLUTNING OG EN PÅ KUNSTEN
Denne sæson afsluttes med besøg på Dronninglund Kunstcenter. Her vises til den tid en spændende udstilling med et dansk-fransk kunstner par;
Else Raasum & Jean Moreaux. De møder hinanden på en kunstskole i Paris i 1962, og forbliver
kunstnerisk aktive i mere end 50 år. Deres arvinger
har sammensat en spændende vandreudstilling der
viser hvorledes parrets produktion udvikler sig over
den lange tidsperiode, bl.a. påvirket af de kunstneriske strømninger der udvikler sig.
Tilmelding er nødvendig af hensyn til Corona-regler. Der er mulighed for at købe kaffe /the og kage.
Ligesom der tilbydes en platte af 85 kr. Denne skal
dog bestilles forinden på tlf. 96476600 eller mail kirstenkristian@gmail.com. Vi må max. være 50 gæster ad gangen på Dronninglund Kunstcenter.
52963 Kunstcenter Dronninglund
Onsdag d. 02.06 kl. 12.00
Kr. 100 / GRATIS for medlemmer af KulturKlub
FOKUS
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NORGE PÅ FILM
Syv dage med Norske klassikere – som vil tegne et billede af Norge: kulturen, folket
og det smukke land. Alle film vises med danske undertekster. Der vil være introduktion til filmene. Alle film vises i JazzKino, Center for dansk jazzhistorie,
Kjellerups Torv 2, Aalborg.

JEG ER DINA

INSTRUKTØR: OLE BORNEDAL

Da Dina er 5 år gammel omkommer hendes mor i en ulykke, som
Dina er skyld i – og samtidigt mister hun sin fars kærlighed. Dina lever i sin egen verden, hvor hun taler med sin afdøde mor og hendes
ekstreme fascination af døden får hende til at søge livets yderste
grænser.
52991 – Søndag d. 14.03 kl. 14:00 – Kr. 50

KUN SKYER BEVÆGER STJERNERNE (1998)

INSTRUKTØR: TORUN LIAN

Kun skyerne bevæger stjernerne’ er et norsk drama om den 11-årige
Maria. Efter at hendes lillebror dør af kræft, falder hendes mor ind i
en dyb depression, alt imens hendes far desperat forsøger at holde
familien oppe.
52992 – Mandag d. 15.03 kl. 14:00 – Kr. 50

KONGENS VALG

INSTRUKTØR: ERIK POPPE

Tyskland vil besætte Norge, som de succesfuldt gør med Danmark,
men den norske modstand er stor. Kongehuset må evakueres, og
kongefamilien flygter med tyskerne lige i hælene. Kong Haakon og
Prins Olav bliver tilbage i landet, hvor de må tage en afgørende beslutning. Skal de konfrontere fjenden eller overgive sig betingelsesløst?
52993 – Tirsdag d. 16.03 kl. 14:00 – Kr. 50

HEFTIG OG BEGEJSTRET

INSTRUKTØR: KNUD ERIK JENSEN

Fra den lille landsby Berlevåg i det allernordligste Norge, hvor indbyggerne gennem generationer har måttet leve med og af det voldsomme og iskolde Barentshav, kommer denne varme film om et
standhaftigt mandskor, der synger, så nordlyset danser.
52994 – Onsdag d. 17.03 kl. 14:00 – Kr. 50

TROLDJÆGEREN

INSTRUKTØR: ANDRE ØVREDAL

De færreste ved det, men i de norske fjelde og skove lever en anselig troldebestand i bedste velgående. Troldesikkerhedstjenesten
holder imidlertid væsenernes eksistens hemmelig, og det er eks-flådesoldaten Hans’ opgave at dræbe de trolde, som forvilder sig uden
for reviret.
52995 – Torsdag d. 18.03 kl. 14:00 – Kr. 50

SALMER FRA KØKKENET

INSTRUKTØR: BENT HAMAR

Den svenske husmoders adfærd i køkkenet er for længst beskrevet
og kortlagt i den mindst detalje af Hemmens Forskningsinstitut, så
nu vender instituttet mod nye mål: Kortlægningen af enlige mænd
adfærd i køkkenregionerne.
52996 – Fredag d. 19.03 kl. 14:00 – Kr. 50

SULT

INSTRUKTØR: HENNING CARLSEN

16

I 1890 går den ludfattige digterspire Pontus rundt i Oslo (dengang
Kristiania). En avisredaktør vil godt publicere en artikel af ham, men
Pontus er for stolt til at modtage et forskud på betalingen...
52997 – Lørdag d. 20.03 kl. 14:00 – Kr. 50

*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.

FILMKLUB FOKUS
Når vi tager hul på et nyt år, går vi mod lysere tider. Både i direkte betydning, og forhåbentligt også indirekte. I hvert fald har vi optimistisk sammensat et forårsprogram
i filmklubben med nye og lidt ældre film, hvor vi kommer rundt i verden og fokuserer
på emner og problemstillinger, som lægger op til gode, efterfølgende samtaler. Og så
har vi både en guidet film, og en film efter mit hjerte på programmet. Som sædvanlig
vises filmene i BIFFEN kl. 13.30.
52951 Biffen
Torsdage kl. 13:30
Pris kr. 400 / 340*

21.01 • KAMPEN OM GRØNLAND • 2020
DANSK DOKUMENTAR • GUIDET FILM
Filmen bliver guidet af historiker Andreas Rytter, som
vi tidligere har haft glæde af at møde i vores filmklub.
Filmen følger 4 unge, der på hver deres måde ønsker forandring i deres land: Rapperen Josef og
hans kæreste Paninnguaq, og politikerne Kaaleraq
og Tillie. Filmen giver et indblik i Grønland midt i en
brydningstid, hvor landet pludselig kommer på de internationale forsider, da Trump i en grotesk bemærkning ønsker at købe landet.

25.03 • SAMEBLOD • 2016 • SVENSK
Lapland i 1930érne. Den 14-årige samepige Elle
Märja lever et traditionelt vildmarksliv med sin familie, der opdrætter rensdyr. Da hun kommer på kostskole og udsættes for racebiologiske undersøgelser,
fyldes hun af skam i en sådan grad, at hun stikker
af til Uppsala, og udgiver sig for at være svenske
Christina. Men fornægtelsen af familiens kultur har
en pris.

18.02 • NOMADLAND • 2020 • USA
Filmen følger en moderne nomade i skikkelse af
Fern, en kvinde i 60´erne, som efter at have mistet
alt under den økonomiske nedtur i begyndelsen af
2000-tallet, tager på en rejse gennem det vestlige
Amerika. ”Jeg er ikke hjemløs, men husløs!”

22.04 • 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 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.
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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.

DEKALOG

Brovstdrengen Thomas Hwan, kendt fra DR’s Bedrag, vender hjem til Nordjylland,
for at instruere ’Dekalog’. Kieslowskis ’Dekalog’ er en undersøgende gennemgang
af den menneskelige eksistens, inspireret af Biblens 10 bud.
Oplev Polens møde med Brovst i et hav af gråzoner.
52980 Teater Nordkraft - Torsdag 07.01 kl. 19:30 - Kr. 200

150 METER TIL I MORGEN

Den uimodståelige musikalske hyldest til Aalborgs mest berømte vej: Den 150 Meter lange Jomfru Ane Gade! Jomfru Ane Gade er grænseløst generøs. Her er højt til
loftet, plads til at skeje ud, fucke op og gå amok – her møder alle alle, og når morgenen gryr, er intet det samme. Denne forestilling handler om at kaste sig ud der hvor
man ikke kan bunde, om at miste fodfæstet – drukne, men klokken 5 om morgenen
alligevel tage ja-hatten på, og tro på at der stadig er tid til at nå det der ene kys som
kan forandre livet for altid. DJ’en er aftenens vært, og hele salen fester – forbered
dig på en blanding af en festlig aften i byen og en tur i teatret.
52981 Teater Nordkraft - Torsdag 11.02 kl. 19:30 - Kr. 200

WOYZECK

Woyzeck er en hjørnesten i teaterhistorien. Georg Buchners mægtige, ufærdige
værk fra 1836 har udfordret store scenekunstnere over hele verden, og Teater
Nordkrafts nye teaterchef Minna Johannesson ser særligt frem til at instruere dette
stykke. I Teater Nordkrafts version er Woyzeck en kvinde, og forestillingen foregår
i et Aalborgensisk karneval univers. Der er to musikere med på scenen, i en svimlende, sexet og skæbnesvanger karnevals-nat. Glæd dig til en drømsk, musikalsk,
forestilling om Woyzeck eviggyldige kamp for at få lov at eksistere og elske – i en
verden, som kun har plads til de heldige.
52982 Teater Nordkraft - Torsdag 22.04 kl. 19:30 - Kr. 200

TEATERKRAFT#13 – LÆRKE OG MUSIKKEN

Hvad er det, musikken kan i teatret? Hvad er det, musikken kan indeni Lærke?
Ensembleskuespiller Lærke Schjærff Engelbrecht går på opdagelse i musikken
udenfor og indeni.
TeaterKRAFT er et eksperimentarium: Små hurtige teaterprojekter, som giver os
mulighed for at undersøge temaer, ideer og teknikker som måske kan føres videre
til forestillinger. De vises kun meget få gange hver, til reduceret billetpris.
52983 Teater Nordkraft - Onsdag 26.05 kl. 19:30 - Kr. 200

TEATERKRAFT#14 – SOMMER!

Så er det endelig sommer! Kom og afslut teatersæsonen sammen med os, med TeaterKRAFT on the rocks og spisning undervejs. TeaterKRAFT er et eksperimentarium: Små hurtige teaterprojekter, som giver os mulighed for at undersøge temaer,
ideer og teknikker som måske kan føres videre til forestillinger. De vises kun meget
få gange hver, til reduceret billetpris.
52984 Teater Nordkraft - Torsdag 17.06 kl. 18:00 - Kr. 200 (inkl. spisning)

MØDE MED TEATERLEDER MINNA JOHANSEN

Teater Nordkraft har fået ny leder: Minna Johannesson. Hun er en erfaren teaterinstruktør, hvis arbejde mange af os har mødt på Aalborg Teater, - hvor hun i en lang
periode var husinstruktør, udpeget af Morten Kirkskov. Kom og få en teater peptalk,
- og kom tæt på vor nye teaterleder i byen.
52990 Teater Nordkraft - Tirsdag 18.05 kl. 10:00 - Kr. 30
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MUSIK

SARA GRABOW
En eftermiddags koncert hvor vi skal møde musik
og sange skabt af Sara Garbows far, Sebastian. En
støtte koncert til fordel for Madagaskar.
52964 Vor Frue Kirke
Lørdag d. 06.02 kl. 16.00
Kr. 150

ALLE HO
LD
KRÆVER
TILMELD
ING

CHR. RIISGAARD & VALFART
Så har vi igen sat Christian Riisgaard og hans musik-projekt Valfart i vort program. For det har længe
været et ønske.
52965 Vor Frue Kirke
Torsdag d. 12.03 kl. 19.00
GRATIS adgang – husk tilmelding

30 ÅR MED CORO MISTO
Søren tog for 30 år siden initiativ til at vi i Nordjylland skulle have et kor på det højeste niveau. Et
initiativ og en ambition som han og koret stædigt
har arbejdet på at fastholde og indfri. Der er der
god grund til at fejre. Vi er glade for at have fået
muligheden for at medvirke til denne markering.
52966 Vor Frue Kirke
Onsdag d. 19.05 kl. 19.00
GRATIS adgang – husk tilmelding.

FIRE FLOTTE TILBUD FRA SKRÅEN
BILLETTER KØBES VIA WWW.SKRAAEN.DK

DYLAN 80

- Unik fødselsdagshyldest til
Bob Dylan over 2 aftener
Ons. 20/1 kl. 20 og tors. 21/1 kl. 20
Forsalg: én aften 350 kr + 25 kr
gebyr, begge aftener 500 kr
+ 25 kr gebyr

SEBASTIAN BAND

FOLKEKLUBBEN

50 års Jubilæums Turné 2021
Skråen Royal Stage
(475 siddende).

Skråen Royal Stage

Fre. 19/2 kl. 20

Forsalg: 375 kr + 25 kr gebyr

Fre. 12/3 kl. 21

Forsalg: 300 kr + 25 kr gebyr
(475 siddende)
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KULTURKLUB FOKUS FORÅR 2021
FOKUS FOLKEOPLYSNING, STRANDVEJEN 19, 1. SAL, 9000 AALBORG - WWW.FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK
TLF. 99 30 10 00 • INFO@FOKUS-FOLKEOPLYSNING.DK - Vi tager forbehold for ændringer og aflysninger i programmet.
HOLDNR.

DATO

ARRANGEMENT

SIDE

52910

14.01

ATS live 2020 Det skal grines væk

5

52925

17.01

Sigurd Barret

3

52926

24.01

Fangernes Kor & Da John og Yoko kom forbi..

3

52960

27.01

Hvad mon KUNSTEN fortæller

15

52917

02.02

Historien om da Johannes opdagede Amerika!

10

52964

06.02

Sara Grabow

19

52927 + 52928

09.02 kl. 14.00 og kl. 17.00

Anne Lise Marstrand-Jørgensen: Margrethe den 1

3

52985

10.02

Sissel-Jo Gazan

7

52947

12.02

Vi spiser sammen på Azzura

14

52918

23.02

Da koleraen kom til byen

10

52919

04.03

Pigen fra Læsø der mødte Paul Gauguin

10

52961

03.03

Min mor Carla Thonsgaard

15

Byvandringer – se mere på hjemmesiden

Lørdag d. 6. marts
kl. 10.00 og kl. 14.00

Byvandringer – se mere på hjemmesiden

12

52946

07.03

En dag i Skørping

13

52912

09.03

Elsebeth Dissing

6

52930

11.03

Jesper Theilgaard: Hvad er det der sker?

4

52948

12.03

Vi skal spise sammen i sikkerhed…. På Cafe Visa

14

52965

12.03

Chr. Riisgaard & Valfart

19

52986

17.03

Lotte Gabers

7

-

14.-20.03

Filmuge: Norge på film

16

52929

20.03

Det er ved at blive koldt om fødderne

4

52911

22.03

Anne Elisabeth Jessen: Om hundrede år

5

52967

24.03

Farvel til danske landbrug

9

52920

06.04

Fortællingen om Harald Jensen

11

Byvandringer – se mere på hjemmesiden

06.04 kl. 10.00 og kl. 14.00

Byvandringer - se mere på www.fokus-folkeoplysning.dk

12

52962

07.04

Vendsyssel Kunstmuseum netop nu... Happy together

15

52914

08.04

Dy Plambeck

6

Byvandringer – se mere på hjemmesiden

Lørdag d. 10. april
kl. 10.00 og kl. 14.00

Byvandringer – se mere på www.fokus-folkeoplysning.dk

12

52915

13.04

Da Ibsen kom forbi

8

52913

15.04

Merete Pryds Helle

6

52931 + 52932

18.04 kl. 16.00 og kl. 19.00

Niels Skousen - solo

4

52921 + 52922

04.05 kl. 10.00 og kl. 14.00

Byen brænder

11

52941

07.05

Vi spiser sammen på Kystens Perle

14

52945

10.05

På cykel tur med Anton ud til Bente og Lars

13

52916

11.05

Tilbage til tyverne… med Hans Gregersen

8

52966

19.05

30 år med Coro Misto

19

52963

02.06

Sæsonafslutning…. og en på kunsten

15

52923

03.06

Torben Bramming: Sværd og bål…

11

OBS: Film og teater arrangementerne er ikke angivet i skemaet - se s. 16-18.

NOTER

