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UDVALGTE ONSDAGE  
FOYER-KONCERTER 

EN LØRDAG HVER MÅNED  
MED START I SEP
POP-UP VÆRKSTEDER

20. AUG  COMEDYKLUBBEN

28. AUG  QUIZAFTEN

2. SEP  ALSANG

4. SEP  LÆSEHUND.DK

5. SEP   LEG OG BEVÆGELSE

10. SEP  GUIDET FÆLLESLÆSNING

10. SEP  TRIO CON BRIO

11. SEP  LÆSEHUND.DK

12. SEP  PSYKOPATER 

14. SEP  FØRSTEHJÆLP FOR FORÆLDRE

14. SEP  KODE-WORKSHOP MED 

              LEGO MINDSTORM

14. SEP  MIKE ANDERSEN

15. SEP  JEKYLL ON ICE

17. SEP  ADELE LIVE AT GLASTONBURY   

              2017

18. SEP  LÆSEHUND.DK

19. SEP  TOVES BREVKASSE MED DY   

              PLAMBECK

21. SEP  NOMERNE WORKSHOP MED  

              JAN KJÆR

21. SEP  RYG – EN SØRGMUNTER  

              CABARET

23. SEP  LOKALE STEMMER FRA    

               1700-TALLET

25. SEP  LÆSEHUND.DK

25. SEP  QUIZAFTEN

25. SEP  INGER CHRISTENSEN OG  

              “SOMMERFUGLEDALEN”

27. SEP  SPILLETID TIL NYE BANDS

1. OKT  FORFATTER-INTERVIEW MED  

             LOTTE KAA ANDERSEN

2. OKT  LÆSEHUND.DK

2. OKT  WEIMAR-REPUBLIKKENS KUNST   

             OG KULTUR

3. OKT  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET   

             (FOREDRAG) 

3. OKT  LEG OG BEVÆGELSE

4. OKT  BABYMASSAGE

4. OKT  SOUL ACADEMY

5. OKT  KODE-WORKSHOP MED 

             LEGO MINDSTORM 

6. OKT  VITELLO

7. OKT  ALSANG

8. OKT  HØRSHOLM OG OMEGNS  

             JAGTFORENING 

8. OKT  COMEDYKLUBBEN: 

             DAN ANDERSEN & DANIEL LILL

9. OKT  LÆSEHUND.DK 

9. OKT  FOYERKONCERT 

11. OKT  KÆRLIGHED 

14. OKT  QUEEN ROCK MONTREAL

15. OKT  GUIDET FÆLLESLÆSNING

15. OKT  ZOO KOMMER PÅ BESØG

16. OKT  LÆSEHUND.DK 

16. OKT  DANMARKS FØRSTE  

               FRIHEDSKÆMPERE

17. OKT  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET  

              (DIALOGSESSION)

17. OKT  VILLADS FRA VALBY

19. OKT  LAV DIN EGEN CUPCAKE

22. OKT  KIERKEGAARDS FORFØRENDE   

                FORFATTERSKAB

22. OKT  LIVESTREAMEDE FOREDRAG:    

               SNEDIGE BAKTERIER

23. OKT  LÆSEHUND.DK 

25. OKT  GUIDET FÆLLESLÆSNING –  

                HALLOWEEN SPECIAL

25. OKT  SPILLETID TIL NYE BANDS

26. OKT  “DET BLODIGE LABORATORIUM”   

                MED DOKTOR GYS

26. OKT  DARIO CAMPEOTTO 

28. OKT  VERDENS SUPERMAGTER: KINA

29. OKT  LIVESTREAMEDE FOREDRAG:   

               VIDEN OM VAND

30. OKT  LÆSEHUND.DK 

30. OKT  FORBRYDELSENS ANSIGT

30. OKT  QUIZAFTEN

31. OKT  JUMP

2. NOV  BEST OF BOWIE

4. NOV  ALSANG

4. NOV  LOKALE STEMMER FRA      

              1800-TALLET

4. NOV  JORDENS INDRE 

5. NOV  ZIGGY STARDUST AND THE  

              SPIDERS FROM MARS

6. NOV  LÆSEHUND.DK

6. NOV  FOYERKONCERT

6. NOV  DÉNES VÁRJON

7. NOV  LEG OG BEVÆGELSE

7. NOV  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET     

             (FOREDRAG) 

8. NOV  MOTORIK, BEVÆGELSE OG LEG

9. NOV  LÆR AT STRIKKE ARAN-STRIK

9. NOV  KODE-WORKSHOP MED 

              LEGO MINDSTORM

9. NOV  SKO/TORP

10. NOV  SIGURDS DANMARKSHISTORIE

11. NOV  MARTIN SEXTON 

13. NOV  LÆSEHUND.DK 

13. NOV  VERDENS SUPERMAGTER:    

               USA-RUSLAND

13. NOV  GUIDET FÆLLESLÆSNING

14. NOV  HØRSHOLM FOLKEDANSER- 

               FORENING

15. NOV  DEN LUNEFULDE MÅNE

19. NOV  KNUT HAMSUNS ‘SULT’

20. NOV LÆSEHUND.DK 

20. NOV JAGTEN PÅ GENSTANDE FRA    

               HIRSCHHOLM SLOT

20. NOV LOLA JENSEN: FAMILIE- 

              VEJLEDER PÅ BL.A. TV2 GO’     

               MORGEN

21. NOV  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET  

               (DIALOGSESSION)

21. NOV  BIG APPLE BIG BAND

23. NOV  KARL WILLIAM

25. NOV  BANDAFTEN

26. NOV  LIVE-STREAMEDE FOREDRAG:    

               LUFTEN VI INDÅNDER

27. NOV  LÆSEHUND.DK 

27. NOV  KIRKEGÅRDEN DER BLEV VÆK 

27. NOV  QUIZAFTEN 

27. NOV  GHITA NØRBY &  

                LARS HANNIBAL

29. NOV  SPILLETID TIL NYE BANDS

30. NOV RUGSTED & KREUTZFELDT

2. DEC  ALSANG

2. DEC  LOKALE STEMMER FRA  

             1900-TALLET

3. DEC  VERDENS SUPERMAGTER: INDIEN

3. DEC  COMEDYKLUBBEN: BRIAN MØRK      

             & MORTEN WICHMANN

4. DEC  LÆSEHUND.DK 

4. DEC  JULE-BRØDRENE

5. DEC  LEG OG BEVÆGELSE

5. DEC  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET      

             (FOREDRAG) 

7. DEC  LÆR OM MONTERING

7. DEC  KODE-WORKSHOP MED 

             LEGO MINDSTORM

7. DEC  BØRN TO BE WILD: 

             THE SNOW MUST GO ON

11. DEC  LÆSEHUND.DK 

11. DEC  BESÆTTELSE OG BEFRIELSE  

              I HØRSHOLM 1940-1945

12. DEC  FILOSOFI PÅ BIBLIOTEKET  

              (DIALOGSESSION)

13. DEC  LUCIAOPTOG

18. DEC  LÆSEHUND.DK 

18. DEC  NØDDEKNÆKKEREN

19. DEC  NØDDEKNÆKKEREN

20. DEC  JULETRÆETS HEMMELIGHED

2020

14. JAN  BIG NIGHTMARE MUSIC:  

               IGUDESMAN AND JOO MED  

               BERGEN FILHARMONISKE  

              ORKESTER

17. JAN  PÅ DRUK I LITTERATUREN

18. JAN  LÆR AT STRIKKE SHETLAND    

              LACE

24. JAN  COPENHAGEN DRUMMERS

28. JAN  TILLØKKE OTTO

29. JAN  HISTORIETIME – LOKALHISTORIE    

               PÅ NETTET

29. JAN  QUIZAFTEN

1. FEB  SKATTEØEN

VELKOMMEN

Velkommen til en ny, begivenhedsrig  

sæson i Kulturhus Trommen. 

Her i magasinet kan du gå på opdagelse 

i de mange spændende kulturoplevelser, 

vi byder på i den kommende sæson – og 

som noget nyt, har vi samlet alle husets 

arrangementer i ét magasin.

Glæd dig til at gå efteråret i møde med en 

bred vifte af arrangementer for store og 

små i biblioteket, biografen og på de to 

musik- og teaterscener Stortrommen og 

Lilletrommen.

Du kan læse meget mere om arrangement- 

erne på vores hjemmesider Trommen.dk 

og biblioteket.horsholm.dk. Her finder du 

også praktisk information og kan tilmelde 

dig vores nyhedsbreve.

Følg os på facebook og bliv en del af dit 

lokale kulturhus.

Vi glæder os til at se dig til masser af gode 

kulturoplevelser i Kulturhus Trommen.

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer

KULTURHUS TROMMEN
Bibliotekstorvet 1

2970 Hørsholm

TROMMEN

Tlf. 48 49 53 50

Trommen@horsholm.dk

Trommen.dk

HØRSHOLM BIBLIOTEK

Tlf: 48 49 57 50

Horsbib@horsholm.dk

Biblioteket.horsholm.dk

BØF & BOLLE 

Tlf: 45 86 10 01 
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MAN 2. SEP 2019 KL. 14.00
MAN 7. OKT 2019 KL. 14.00
MAN 4. NOV 2019 KL. 14.00
MAN 2. DEC 2019 KL. 14.00

ALSANG
FOYER – FÆLLESSANG

Kom og syng med på alle de elskede  

sange fra den danske sangskat i Trommens 

foyer, hvor tidligere musikskoleleder Per 

Johannesson sidder ved flyglet. Alsang 

varer cirka en time.

FRI ENTRÉ

TOR 5. SEP 2019 KL. 10.15
TOR 3. OKT 2019 KL. 10.15
TOR 7. NOV 2019 KL. 10.15
TOR 5. DEC 2019 KL. 10.15

LEG OG 
BEVÆGELSE
  BØRNETEATERSALEN – MUSIK

Med udgangspunkt i årstiden, stemningen 

og børnegruppen finder musikterapeut 

Ulla Lau Hyldgård på forskellige sanselige 

sange, lege og kreative indfald. Ulla har 

især fokus på nærvær, stemningsmagi, 

fængende lyde/bevægelser/rytmer og 

sjove ting at se på og røre ved.

KRÆVER GRATISBILLET

TIR 10. SEP 2019 KL. 19.30

TRIO CON BRIO
   STORTROMMEN – KLASSISK

Hørsholm Musikforening åbner sæsonen 

med Danmarks førende klavertrio Trio con 

Brio, som i et afvekslende program tager 

forskud på Beethovens 250-års jubilæum 

i 2020 med hans ‘Ærkehertugtrio’ (Klaver-

trio nr. 7 B-dur op. 97). Den nye danske 

musik er repræsenteret med Bent Sø-

rensens ‘Phantasmagoria’, og i midten af 

programmet høres Ravels Trio i a-mol.

Trio con Brio består af violinisten Soo-Jin 

Hong og cellisten Soo-Kyong Hong fra 

Sydkorea samt den danske pianist Jens 

Elvekjær. De mødte hinanden under mu-

sikstudier i Wien og dannede derefter Trio 

con Brio i 1999.

I år fejrer trioen således sit 20-års jubilæ-

um. Det er gennem årene blevet til mange 

koncerter og priser både på dansk og 

internationalt niveau. I 2018 tog trioen hul 

på en stor kammermusikalsk bedrift med 

indspilningen af alle Beethovens klaver- 

trioer.

BILLETTER: 150 KR.

FRI ENTRÉ VED MEDLEMSKAB AF  

HØRSHOLM MUSIKFORENING

TIR 10. SEP 2019 KL. 16.00
TIR 15. OKT 2019 KL. 16.00 
ONS 13. NOV 2019 KL. 16.00

GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen står vi de mørke måneder igen-

nem med et dyk ned i en perlerække af 

gode noveller og enkelte digte. Læse- 

gruppeleder, Signe Thomsen, læser tekst- 

erne op, og herefter taler vi i fællesskab 

om dem. Alle er velkomne, ingen forkund-

skaber kræves – blot lysten til at bruge  

1 time i selskab med andre og litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

I efteråret 2019 inviterer Trommen til tre muntre  
aftener i selskab med komikere fra Comedyklubben. 
Vært Valdemar Pustelnik styrer slagets gang og  
medbringer hver aften i Comedyklubben nogle af 
Danmarks sjoveste stand up-komikere.

Valdemar Pustelnik har selv optrådt på scener over 
hele landet siden 2009. Som en af få danske komi-
kere optræder han også på engelsk og har bl.a. del-
taget flere gange på verdens største teaterfestival 
Edinburgh Festival Fringe.

Første gang 20. august er det Mikkel Klint-Thorius  
og Jacob Wilson, der tester Trommen-publikummets 
lattermuskler. Derefter følger Dan Andersen og Da-
niel Lill (8. oktober) og Brian Mørk og Morten Wich-
mann (3. december).

TROMMEN SKRUER OP FOR 
HUMOREN

Comedy-
klubben TIR 20. AUG 2019 KL. 19.30

MIKKEL 
KLINT-THORIUS & 
JACOB WILSON
   STORTROMMEN – STAND-UP

Mikkel Klint Thorius kommer omkring 

samfundsforhold, overvågning, politik og 

måske ikke mindst sin egen generation. 

Han var vært på DM i Stand-up i 2018, hvor 

han også vandt Comedy Fight Club Live 

på TV2 Zulu.

Jacob Wilson har hærget den danske 

comedy-scene siden 2002. I 2010 gik 

han primetime som vært på TV2s store 

underholdningssucces ‘Bingo Banko’ sam-

men med Simon Talbot. Jacob Wilson har 

senest kunnet opleves i sit onemanshow 

‘Live fra Comedy ZOO’.

BILLETTER: 130 KR.

4 5



LØR 14. SEP 2019 KL. 10.00
LØR 5. OKT 2019 KL. 10.00
LØR 9. NOV 2019 KL. 10.00
LØR 7. DEC 2019 KL. 10.00

KODE- 
WORKSHOP 
MED LEGO 
MINDSTORM
  UNGEUDLÅNET – WORKSHOP

En lørdag hver måned i efteråret kan man 

arbejde med Lego Mindstorm-robotter, 

hvor Simon er klar med hjælp og gode råd.

Hver workshop er på 2,5 time, og man 

tilmelder sig via mail. Bemærk: begrænset 

antal pladser. De børn, der ikke har været 

med før, får fortrinsret. Alder: 9-14 år.  

Tilmelding på mail til: krko@horsholm.dk

LØR 14. SEP 2019 KL. 10.00 + 12.30

FØRSTEHJÆLP 
FOR NYBAGTE 
FORÆLDRE
  SPIESSALEN – FOREDRAG

Når man bliver forældre, så stiller det lige 

pludselig mange nye krav til vores bolig. Er 

boligen børnesikker? Hvordan skal vi sikre 

de farlige ting og steder? Og hvad skal vi 

gøre, hvis barnet kommer til skade? Alt 

dette og meget andet vil du blive klogere 

på til dette foredrag om sikkerhed og før-

stehjælp, specielt til baby og små børn.

BILLETTER: 40 KR.

TOR 12. SEP 2019 KL. 18.30

PSYKOPATER 
  DINESEN – FOREDRAG

Foredrag v. chefpsykolog Tine Wøbbe. 

Kom til en aften i psykopatens tegn – en 

personlighedstype som de fleste frygter, 

men som vi alle er nysgerrige på. Hvornår 

er man psykopat? Findes der forskellige 

grader og forskellige typer? Hvor møder 

man dem typisk? Kan psykopater hjælpes?

BILLETTER: 40 KR.

HVER ONS FRA 4. SEP 2019 
KL. 16.00

LÆSEHUND.DK
  BØRNEUDLÅNET

Kom og mød hunden Balou, som elsker at 

hygge og lytte, og som er en hund efter 

at styrke læselysten hos børn. Har dit barn 

ikke helt fået knækket læsekoden endnu, 

kan et forløb på 6 gange med Balou må-

ske hjælpe på vej. Alder: 6-10 år. Tilmel-
ding til Kristina: krko@horsholm.dk

LØR 14. SEP 2019 KL. 20.30

MIKE ANDERSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

En af Danmarks stærkeste stemmer og bedste guitarister, Mike 

Andersen, tager på turné med sin musik helt alene. Han møder op 

foran Trommens publikum med en akustisk guitar og personlige 

fortællinger sunget med masser af blues og soul.

Mike Andersen har udgivet syv album med band, men har aldrig 

før turdet stå helt på egne ben. I koncerten præsenterer han sine 

egne sange fra den nye udgivelse ‘One Million Miles’ i ubarberede 

versioner.

“Jeg har altid stræbt efter at lave sange, som kan holde til at blive 

fremført af bare mig selv og en guitar. Alligevel har jeg aldrig udgi-

vet eller spillet dem live på den måde. Det er på tide nu,” siger han.

Når Mike Andersen tager på turné med sangene fra det nye album 

‘One Million Miles’, så er det både med de nyskrevne sange og nogle 

af hans gamle kendinge i mere nøgne udgaver. Samtidig vil han 

fortælle om både sangene og sit liv undervejs.

BILLETTER: FRA 125 KR.

6 7

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før første film)



SØN 15. SEP 2019 KL. 15.00

JEKYLL ON ICE
   STORTROMMEN – FAMILIESHOW

I det forrygende familieshow ‘Jekyll on Ice’ er skuespilleren Paolo Nanis runde 

og elskelige figur Jekyll blevet issælger – og han har sin helt egen måde at drive 

forretning på!

Måske isen smelter, og luften siver ud af ballonerne, inden publikum kan nå at 

nyde dem – til gengæld er de sikret fest, overraskelser og grin for alle pengene!

Med sig har Paolo Nani en selvbygget isvogn udstyret med kæmpe højttalere, 

røgmaskine og en rigtig isfryser. Vognen indeholder også en luftpumpe, som kan 

skyde 2.000 liter luft per minut…

Forestillingen eskalerer dramatisk, og det ene absurde optrin følger det andet  

– alt imens Paolo Nani skaber magi i fællesskab med publikum i Trommen.

BILLETTER: FRA 140 KR.

TIR 17. SEP 2019 KL. 16.00

ADELE LIVE AT  
GLASTONBURY 2017
LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Se med, når den fantastiske sanger-

inde indtager scenen og erobrer festivalen 

med sin varme og store talent. NB. Eng- 

elsk tale. Filmen vises uden undertekster. 

KRÆVER GRATISBILLET 

TOR 19. SEP 2019 KL. 19.00

TOVES BREVKASSE 
MED DY PLAMBECK
BIBLIOTEKET – FOREDRAG/OPLÆSNING

Forfatter Dy Plambeck fortæller om Ditlev-

sens stormfulde liv, forfatterskab og tiden 

som brevkasseredaktør på Familie Jour-

nalen. Der vil blive læst op fra brevkassen, 

hvor Ditlevsen svarer på spørgsmål med 

varme, intelligens og humor.

BILLETTER: 40 KR.

LØR 21. SEP 2019 KL. 11.00

NOMERNE WORK-
SHOP MED JAN KJÆR
SPIESSALEN – WORKSHOP

Nomerne workshoppen er en blanding af  

aktiviteter, undervisning og underholdning  

og afholdes af bøgernes forfatter Jan 

Kjær. Alder: 4-8 år

BILLETTER: 40 KR.

MAN 23. SEP 2019 KL. 17.00

LOKALE STEMMER 
FRA 1700-TALLET
DINESEN – FOREDRAG

Lokalhistorikeren Lisbet Hein retter lyset  

mod nogle af de mennesker, der levede i 

Hørsholm i 1700-tallet. Vi skal møde både  

høj og lav – fra fattige fæstebønder til her- 

skabet på Hirschholm Slot.

BILLETTER: 40 KR.

LØR 21. SEP 2019 KL. 20.00

RYG – EN  
SØRGMUNTER 
CABARET
   STORTROMMEN – TEATER

Café Liva starter deres turné i Trommen 

med denne nyproducerede cabaret inspi-

reret af komiker-legenden Jørgen Rygs 

repertoire. I sæsonen 2015/16 lagde Bodil 

Jørgensen de danske teaterforeninger ned 

med hendes fortolkning af Lulu Zieglers 

repertoire i cabareten ‘Den Sidste Turist’ – 

og nu er Bodil Jørgensen altså på banen 

igen med ‘Ryg – en sørgmunter cabaret’.

Her tegner hun et portræt af det moderne 

menneske og dets genvordigheder i en tid, 

hvor alting skal gå så ufatteligt stærkt.

‘Ryg – en sørgmunter cabaret’ er spækket 

med monologer og sange fra ‘Enlig Far’ 

til ‘Pyt’ og ‘Hvad Skal Vi Med Kvinder’ – et 

spændende greb, når man, som Bodil, jo 

er en kvinde.

Pianist Bjarne Sahl akkompagnerer og 

står for de nye musikalske arrangementer. 

Som fødselshjælper og “øjne udefra” på 

manuskript og instruktion står Café Livas 

kunstneriske leder, Jacob Morild.

BILLETTER: FRA 160 KR.

8 9



ONS 28. AUG 2019 KL. 19.00 
ONS 25. SEP 2019 KL. 19.00
ONS 30. OKT 2019 KL. 19.00
ONS 27. NOV 2019 KL. 19.00
ONS 29. JAN 2020 KL. 19.00

QUIZAFTEN
  BIBLIOTEKET – QUIZ

Kulturhus Trommens populære quizafte-

ner fortsætter. Der quizzes på paratviden 

inden for ni forskellige kategorier. Et hold 

må bestå af maks. fire personer, og holdet 

sammensættes af deltagerne selv.

 

Huscaféen Bøf & Bolle serverer dagens  

ret til speciel quizpris: 65 kr. for deltagere  

i quizzen. Kontakt på 4586 1001 eller 
info@bøfogbolle.dk og bestil, så står 
maden klar, når I kommer.

BILLETTER: 40 KR.

ONS 25. SEP 2019 KL. 17.00

INGER  
CHRISTENSEN  
OG “SOMMER-
FUGLEDALEN”
  CAROLINE MATHILDE – KLASSIKER-

FOREDRAG

Vi stiller skarpt på forfatteren og forfat-

terskabet samt et markant værk af Inger 

Christensen, nemlig nyklassikeren Som-

merfugledalen sammen med litteratur- 

historiker og litteraturanmelder  

Erik Skyum-Nielsen.

BILLETTER: 40 KR.

EN LØRDAG HVER MÅNED MED 
START I SEP KL. 10.00

POP-UP  
VÆRKSTEDER
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Simone stiller materialer frem og hjælper 

meget gerne undervejs med inspiration  

og praktiske og kreative løsninger. Følg 

med på bibliotekets hjemmeside for  

præcis dato og tema for workshop. 

Alder: 4-100 år (børn under 9 år skal  

ledsages af voksne)

FRI ENTRÉ

BOOK IT-HJÆLP
  BIBLIOTEKET – UNDERVISNING

På omtrent 30 minutter kan vi hjælpe dig 

med bl.a. e-mails, sms, facebook, NemID, 

billetkøb o.lign. Har du problemer med 

din bærbare computer, din iPad, iPhone, 

smartphone eller lign., så kan du booke en 

tid på biblioteket til at få løst problemet. 

Skriv til Lars på glu@horsholm.dk og 
book en tid.

FRE 27. SEP 2019 KL. 17.00
FRE 25. OKT 2019 KL. 17.00
FRE 29. NOV 2019 KL. 17.00

SPILLETID TIL 
NYE BANDS
  LILLETROMMEN – KONCERT

Tre udvalgte fredage giver Trommen nu 

lokale up-coming bands mulighed for at 

præsentere deres musik live i Lilletrom-

men for venner, bekendte og et helt nyt 

publikum.

Musikerne skal selv stille op og pakke 

sammen igen bagefter. Reklamere aktivt 

for deres gig gennem egne kanaler og, 

sideløbende med Trommens PR, arbejde 

for at få et stort – og ungt – publikum  

i kulturhuset. 

Der er planlagt koncerter på fredagene 27. 

september, 25. oktober og 29. november. 

Hver gang kl. 17-19, hvor der vil være Hap-

py Hour i foyerbaren. Trommens restaurant 

Bøf & Bolle tilbyder i samme anledning en 

burgermenu til særpris.

Interesserede bands kan henvende  
sig til Karin Stilling Karlsen på mail  
kka.trommen@horsholm.dk eller  
tlf. 48 49 53 64 hverdage kl. 10-14.

FRI ENTRÉ

TOR 1. OKT 2019 KL. 18.30

FORFATTER-
INTERVIEW  
MED  
LOTTE KAA  
ANDERSEN
  DINESEN – INTERVIEW

Forfatter Lotte Kaa Andersen i samtale 

med litteraturformidler Signe Thomsen om 

sin anmelderroste Hellerup-trilogi, Ham-

bros Allé 7-9-13, 100 dage og Syv sind, 

der tilsammen tegner et skarpt, under-

holdende og empatisk portræt af livet på 

solsiden i årene omkring finanskrisen og 

frem til i dag.

BILLETTER: 40 KR.

ONS 2. OKT 2019 KL. 17.00

WEIMAR-
REPUBLIKKENS 
KUNST OG 
KULTUR
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Forsker og underviser i tysk og europæisk 

litteratur- og identitetshistorie, Morten 

Dyssel, giver med udvalgte eksempler et 

overblik over de væsentligste kulturelle 

og kunstneriske tendenser i en af de mest 

turbulente og dynamiske perioder i tysk 

historie, nemlig den såkaldte Weimar- 

republik 1918-1933.

BILLETTER: 40 KR.

TOR 3. OKT 2019 KL. 17.00 
(FOREDRAG) 
TOR 17. OKT 2019 KL. 17.00  
(DIALOGSESSION)

FILOSOFI  
PÅ BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG OG 

DIALOGSESSION

Der er lagt op til et inspirerende og krea-

tivt engagerende filosofisk efterår, når filo-

sof Martin Munk kombinerer introduktion 

til tre filosoffer med tematiserede filosofi-

ske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. 

De første to arrangementer består af en 

introduktion til Friedrich Nietzsche (d. 

3.10) og en efterfølgende filosofisk dialog-

session med temaet “Formål, mening og 

værdi” (d. 17.10).

BILLETTER (FOREDRAG): 40 KR.

BILLETTER (DIALOGSESSION): 40 KR.
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FRE 4. OKT 2019 KL. 10.00

BABYMASSAGE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Gennem babymassage skaber du kontakt, 

nærhed, omsorg og tryghed for dit barn. 

Med babymassage styrker du også dit 

barns sanser og giver dit barn en for-

nemmelse af sig selv, som er med til at 

lægge fundamentet til dit barns motoriske 

udvikling.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 8. OKT 2019 KL. 17.30

HØRSHOLM  
OG OMEGNS 
JAGTFORENING
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Mød Hørsholm og Omegns Jagtforening 

denne aften og bliv klogere på den lokale 

forening. Formand for foreningen Peter 

Windfeld vil fortælle om: Hvad sker der i 

Hørsholm og Omegns Jagtforening? 

KRÆVER GRATISBILLET 

FRE 11. OKT 2019 KL. 15.30

KÆRLIGHED
  LILLETROMMEN – BØRNETEATER

Det hele begynder med, at Frø har det lidt 

underligt. Det kribler i maven, og hjertet 

siger bump-bump. Har han fået influenza? 

Nej! Han er blevet forelsket.

Med afsæt i børnebogen Kærlighed af Max 

Velthuijs præsenteres de mindste for en 

humoristisk og rørende fortælling om, at 

kærligheden ingen grænser kender.  

Alder: 1 - 4 år

BILLETTER: 60 KR.

ONS 9. OKT 2019 KL. 17.00
ONS 6. NOV 2019 KL. 17.00
ONS 4. DEC 2019 KL. 17.00 

FOYER-
KONCERTER 
FOYER – KONCERT

Kom forbi Kulturhus Trommens foyer 

mellem indkøb og biblioteksbesøg eller 

rund fyraften af med en dejlig halv times 

musik med lokale talenter fra Hørsholm 

Musikskole.

FRI ENTRÉ

FRE 4. OKT 2019 KL. 20.30

SOUL ACADEMY
   STORTROMMEN – KONCERT

Har du hang til god gedigen soulmusik 

i traditionen efter Otis Redding, Wilson 

Pickett, James Brown og Ray Charles, 

skal du slå vejen forbi Trommen, når Soul 

Academy kommer til Hørsholm med et 

stjernehold af rutinerede musikere.

I den vokale front står en af Danmarks 

bedste sangere, Bobo Moreno, kendt fra 

DR Big Bandets julekoncerter og et hav 

af musikalske samarbejder. Ligeledes på 

vokal finder vi den garvede soulsanger  

Nis Pedersen.

Guitarist Troels Skovgaard huskes som 

ankermand i bandet Bamboo Brothers 

og som session-musiker hos et væld af 

danske artister. Jon Bruland er en af de 

mest benyttede session-bassister og var i 

en del år bassist for Anne Linnet og Bjørn 

Afzelius.

Derudover mønstrer Soul Academy på 

keyboard Otto Sidenius (Backseat, Peter 

Belli og Eran D.D.) og trommeslager  

Morten Sidenius, som med det øvrige 

band gennem årene har spillet med bl.a. 

Nikolaj & Piloterne, Humleridderne, Lasse 

Helner og Kristian Lilholt.

BILLETTER: FRA 125 KR.

TIR 8. OKT 2019 KL. 19.30

COMEDY-
KLUBBEN: 
DAN ANDERSEN  
& DANIEL LILL
   STORTROMMEN – STAND-UP

Efter flere år i branchen som traditionel 

stand up-komiker alene med mikrofonen 

har Dan Andersen udvidet genren ved at 

tage sin guitar med på scenen i et originalt 

mix af sange og rendyrket stand up –  

senest i showet ‘På Vippen’.

Rutinerede Daniel Lill er især kendt for sin 

sublime publikumskontakt, en herlig mimik 

og en meget løssluppen og fjollet tilgang 

til sit materiale. Der bliver improviseret, 

gakket og fortalt masser af jokes. Lill’s 

seneste show hed da også ‘Glad i låget’.

BILLETTER: 130 KR.

SØN 6. OKT 2019 KL. 14.00

VITELLO
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Louise Schouw Teater kommer til Kulturhus Trommen med en sjov mu-

sikforestilling for hele familien med iørefaldende sange og skøre replikker 

baseret på otte af de 14 bøger i Kim Fupz Aakesons populære serie om 

Vitello.

Vitello hedder Vitello, fordi Mor har boet i Italien i to måneder, dengang 

hun var meget ung og vist også meget smuk. Men nu bor Mor i Danmark i 

et rækkehus ved siden af ringvejen, hvor der kører mange biler.

I forestillingen leder Vitello efter en far, han kan vise frem til sine irriterende 

venner, tvillingerne Max og Hasse og møgungen William. I sin søgen får 

han både en klam kæreste, møder en tunghør pølsemand og Gud! Og er 

det i orden at have en papfar med en rød sportsvogn, når ens rigtige far er 

en superengel?

BILLETTER: FRA 95 KR.
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ONS 16. OKT 2019 KL. 16.30

DANMARKS  
FØRSTE FRIHEDS- 
KÆMPERE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Morten Bach, inspektør i Det Internationale 

Transportarbejderforbund, fortæller om de 

danske allierede krigssejlere under 2. ver-

denskrig og viser Maj Wechselmanns film 

Rapport fra de druknede og de glemte.

KRÆVER GRATISBILLET

TIR 15. OKT 2019 KL. 11.00

ZOO KOMMER PÅ 
BESØG
  BIBLIOTEKET – FOREDRAG

Kom til et spændende foredrag om og 

med dyr. To medarbejdere fra Zoologisk 

Have besøger Hørsholm Bibliotek, hvor de 

vil fremvise og fortælle om forskellige dyr. 

Der vil være rig mulighed for at komme 

helt tæt på dyrene, og hvis man tør, kan 

man også få lov selv at holde dem. 

Alder: 5 år og op

FRI ENTRÉ

TOR 17. OKT 2019 KL. 11.00

VILLADS FRA 
VALBY
  BIBLIOTEKET – FOREDRAG

Kom på biblioteket og mød forfatteren 

til Villads fra Valby-bøgerne, Anne Sofie 

Hammer. Hun vil bl.a. fortælle, hvordan 

idéen til Villads-figuren opstod, og hvor-

dan det hele udviklede sig derfra. Derefter 

vil hun læse en eller to historier, hvorefter 

børnene kan stille spørgsmål og få en snak 

med hende. Alder: Fra 5 år.

FRI ENTRÉ

LØR 19. OKT KL. 11.00

LAV DIN EGEN 
CUPCAKE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Vi har inviteret “Kagekunst”, som kommer 

forbi og lærer jer tips og tricks til flotte og 

farverige cupcakes. Har du f.eks. lyst til at 

pynte din egen Panda- og Minion-cupcake?

Workshoppen er for børn i alderen 7- 11 år 

og man får to fine cupcakes med hjem fra 

workshoppen.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 22. OKT 2019 KL. 17.00

KIERKEGAARDS  
FORFØRENDE 
FORFATTERSKAB
  CAROLINE MATHILDE – KLASSIKER-

FOREDRAG

I dette foredrag kaster vi os over et af lit-

teraturhistoriens vægtigste værker: Søren 

Kierkegaards Forførerens dagbog. Fore-

draget vil kaste lys over hele Kierkegaards 

forfatterskab, og du får bl.a. svar på 

spørgsmålene: Hvad var grundtanken med 

det, han skrev? Og hvad ville han med sin 

læser? Til at gøre os klogere på værket, 

forfatterskabet og forfatteren Søren Kier-

kegaard får vi besøg af foredragsholder, 

Ph.d., sognepræst og forfatter Pia Søltoft.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 22. OKT 2019 KL. 19.00

LIVE- 
STREAMEDE 
FOREDRAG:  
SNEDIGE  
BAKTERIER
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming direkte fra Aarhus Univer-

sitet. Foredrag ved lektor i mikrobiologi 

Rikke Louise Meyer, Interdisciplinary 

Nanoscience Center, iNANO og professor 

i mikrobiologi, Lars Peter Nielsen, Cen-

ter for Elektromikrobiologi, Institut for 

Bioscience, Aarhus Universitet om hvor 

snedige bakterier kan være.

KRÆVER GRATISBILLET
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MAN 14. OKT 2019 KL. 16.00

QUEEN ROCK 
MONTREAL
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Koncertfilm med legendariske 

Queen. Freddie Mercury er i topform i 

denne optagelse fra Montreal 1981, og han 

leverer sammen med resten af bandet et 

liveshow af dimensioner. NB. Engelsk tale. 

Filmen vises uden undertekster.

KRÆVER GRATISBILLET

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



FRE 25. OKT 2019 KL. 14.00

GUIDET  
FÆLLESLÆSNING 
– HALLOWEEN 
SPECIAL
  BØRNETEATERSALEN – OPLÆSNING  

OG SAMTALE

Vi får det til at løbe koldt ned ad ryggen, 

når vi fejrer halloween med en (u)hyggelig 

omgang guidet fælleslæsning. Læsegrup-

peleder, Signe Thomsen, læser hårrejsende 

tekster op, og herefter taler vi i fællesskab 

om dem. Alle er velkomne, ingen forkund-

skaber kræves – blot lysten til at bruge ca. 

én time i selskab med andre og litteratu-

ren.

I biografen vil der være halloween-film på 

programmet.

KRÆVER GRATISBILLET

LØR 26. OKT KL. 10.00

“DET BLODIGE 
LABORATORIUM” 
MED DOKTOR GYS
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Doktor Gys (kendt fra DR Ultra) kommer 

og spreder gys og rædsel. Se, hør og prøv 

på tæt hold, hvordan de blodige special 

effekter, som man ser det på film, bliver 

lavet. Oplev også selv, hvordan det føles 

at få lavet et drabeligt skudhul i panden. 

Alder: 8-12 år

BILLETTER 40 KR.

MAN 28. OKT 2019 KL 18.30

VERDENS  
SUPERMAGTER: 
KINA
  DINESEN – FOREDRAG

Kina fylder mere og mere i danskernes 

hverdag og i Europas økonomi. Kineserne 

har en storstilet plan for at knytte deres 

nation sammen med flere end 100 andre 

lande med pandabjørne, højhastighedstog, 

havneanlæg, containertrafik og elektro-

nisk overvågning. Journalist, forfatter og 

Kina-ekspert, Flemming Ytzen, giver i tale, 

tekst og billeder et indblik i, hvad en kine-

sisk verdensorden indebærer.  

 

Foredraget er en del af efterårets store 

tema om verdens supermagter, der også 

tæller foredrag om USA/Rusland og 

Indien.

BILLETTER 40 KR.

LØR 26. OKT 2019 KL. 15.00

DARIO CAMPEOTTO
   STORTROMMEN – 60 ÅRS JUBILÆUMSSHOW

Musikalsk foredragsshow med den populære sanger og skuespiller Dario Campeotto, 

som i 2019 fejrer sit professionelle 60 års jubilæum med en turné, hvor han og pianist 

Mickey Pless (bl.a. kapelmester i Nykøbing F. Revyen) tager rundt i Danmark.

Publikum kan opleve Dario helt tæt på og få hele historien om Dario Campeotto, når 

han fortæller anekdoter fra et langt liv i showbiz og giver masser af sang-eksempler 

undervejs.

Der venter sange fra både musicals og operetter, revy og et Tommy Seebach-nummer 

som en hyldest til Darios afdøde ven, Seebach Senior. Glæd dig også til masser af dan-

ske og italienske sang-perler lige fra ‘O Sole Mio’ til ‘I Danmark er jeg født’ og naturlig-

vis ‘Angelique’, som han vandt med i Dansk Melodi Grandprix 1961.

Det hele startede i 1959, da Dario Campeotto var solist hos Otto Francker og hans 

kvintet på Restaurant Scandia på Rådhuspladsen. Her sang Dario om aftenen, mens 

han om dagen passede sit job som korassistent på Det Kgl. Teater.

Dario Campeotto er i øvrigt også fyldt 80 år i år (1. februar), så der er masser at fejre 

på årets turné for en af landets mest elskede sangere og entertainere.

BILLETTER: 175 KR.

ONS 30. OKT 2019 KL. 17.30

FORBRYDELSENS 
ANSIGT
  DINESEN – FOREDRAG

Retsalstegner og kunstner, Anne Gyrite 

Schütt, fortæller om at sidde på første 

række i retten og tegne mordere, terror-

tiltalte og bandemedlemmer – heriblandt 

Peter Madsen, Kundbypigen og Amager-

manden.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 29. OKT 2019 KL. 19.00

LIVE-
STREAMEDE 
FOREDRAG: 
VIDEN OM VAND
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming direkte fra Aarhus Univer-

sitet. Foredrag ved professor i fysisk kemi 

Søren Rud Keiding, Institut for Kemi, Aar-

hus Universitet om verdens vigtigste, mest 

kendte og på alle måder mest forunderlige 

molekyle, H2O. Hør eksempler på den 

nyeste forskning i vand.

KRÆVER GRATISBILLET
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NYSKABENDE TEATER TIL EN 
GO’ PRIS

3ater
MAN 3. FEB 2020 KL. 19.00

NATTERGALEN
   STORTROMMEN – MODERNE DANS

‘Nattergalen’ er en dobbeltforestilling om 

selvopofrelse og det naturliges sejr over 

det kunstige skabt af nogle af Danmarks 

mest efterspurgte koreograftalenter 

indenfor den moderne koreografi: Sebasti-

an Kloborg og Alessandro Sousa Pereira. 

Duoen Den Sorte Skole har nykomponeret 

musikken, og den dansk-ukrainske collage-

mester Sergei Sviatchenko har kreeret et 

fabulerende scenedesign.

Sebastian Kloborgs værk tager udgangs-

punkt i temaer og motiver fra både Oscar 

Wildes novelle ‘Nattergalen og rosen’ og 

H. C. Andersens evigtgyldige ‘Nattergalen’ 

fra 1843 om det naturliges sejr over det 

kunstige.

Forestillingens anden del er skabt af den 

brasilianske koreograf Alessandro Sousa 

Pereira, der genfortolker ‘Nattergalen og 

Rosen’ af Oscar Wilde. Han er bl.a. inspire-

ret af den oprindelige fortællings overord-

nede tema om den både meningsløse og 

brutale selvopofrelse.

BILLETTER: FRA 50 KR.

TOR 31. OKT 2019 KL. 19.00

JUMP
   STORTROMMEN – EKSPERIMEN- 

TERENDE TEATER

Uppercut Danseteater og den anerkendte 

israelske koreograf Ofir Yudilevitch slipper 

scenegulvet og udfordrer tyngdekraften. 

I den nye danseforestilling ‘JUMP’ er sce-

negulvet erstattet af et kæmpemæssigt 

Air Floor, som løfter forestillingen op i helt 

nye luftlag både koreografisk, visuelt og 

teknisk.

Det er urban contemporary dans uden 

sikker grund under fødderne. Med barnets 

hoppende glæde og boblende kærlighed 

tager livet fart, men hurtigt bliver leg til 

konkurrence og konkurrence til livets hår-

de realiteter.

Du tager springet; springer for livet, og om 

du lander på benene eller snubler, og om 

du har modet til at rejse dig igen, vil tiden 

vise…

BILLETTER: FRA 50 KR.

MAN 27. APR 2020 KL. 19.00

HUMAN IN  
BALANCE
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Det aarhusianske kompagni DON GNU 

sætter endnu engang alt på et bræt! 

Balancerende på den gigantiske vippe-

scene The Turmoil udforsker forestillingen 

‘Human in Balance’ mennesket som individ 

og medborger i en verden, hvor ingen kan 

bevæge sig uden at påvirke de andre.

‘Human in Balance’ er opstået ved et sam-

arbejde mellem de to kulturhovedstæder 

i 2017, Aarhus og Pafos i Cypern. Forestil-

lingen er skabt sammen med cypriotiske 

Dance House Lemesos og aarhusianske 

Bora Bora og sætter med vippescenen 

som det spektakulære midtpunkt fokus på 

menneskets balance som individ og i et 

europæisk fællesskab.

Gennem livemusik, dokumentariske video-

projektioner og dansere fra Pafos bringes 

Cypern til Danmark. Oplev krydsfeltet 

mellem den åbne himmel, bagende sol og 

farverigt hverdagskaos på Cypern – og de 

velstrukturerede, kølige nordiske nuancer, 

der danner rammen om det levede liv i 

Danmark.

BILLETTER: FRA 50 KR.

I Kulturhus Trommens 3ater-serie kan du opleve 
nyskabende scenekunst til ekstra lave priser.  
I den nye 3ater-sæson præsenterer vi ‘Jump’ med 
Uppercut Danseteater, ‘Nattergalen’ med Dansk 
Danseteater og den Reumert-nominerede forestil-
ling ‘Human in Balance’ skabt af det aarhusianske 
kompagni Don Gnu i samarbejde med cypriotiske 
Dance House Lemesos og aarhusianske Bora Bora. 

Køb billet til alle tre 3ater-forestillinger og  
få rabat – 3 for 150 kr.
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



LØR 2. NOV 2019 KL. 20.30

BEST OF BOWIE
   STORTROMMEN – KONCERT

Det danske tribute-band Best of Bowie hylder det britiske musik-ikon David Bowie ved 

at spille hans største hits krydret med sange, som måske ikke nåede toppen af hitlister-

ne, men alligevel blev ikoniske for Bowies karriere.

Bowie stod fadder til glamrocken, opfandt rollerne Ziggy Stardust og Major Tom og tog 

livet af dem igen for at genopstå i soul, jazz, R&B, teatre, musicals med mere. Det er 

et kæmpe katalog at tage fra, og Best of Bowie kommer gennem hele spektret, når de 

sammen med publikum hylder en af rockmusikkens helt store kunstnere.

Bowie var aldrig bange for at udfordre sig selv og sit publikum. Han insisterede på at  

forny sig selv og sin musik. Ikke mange rockstjerner har rørt ved så mange stilarter,  

spillet og komponeret musik med så mange forskellige stjerner i alle genrer som Bowie.

BILLETTER: FRA 125 KR.

MAN 4. NOV 2019 KL. 17.00

LOKALE  
STEMMER FRA 
1800-TALLET
  DINESEN – FOREDRAG

Foredrag med lokalhistorikeren Lisbet 

Hein. Vi møder både høj og lav. Fra den 

forældreløse dreng som arbejder på Den 

militære Klædefabrik i 1810 til mangemil-

lionæren Frederik Bloch, der slog sig ned 

på Kokkedal Slot i 1865.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 5. NOV 2019 KL. 16.00

ZIGGY  
STARDUST  
AND THE  
SPIDERS  
FROM MARS
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Oplev David Bowie i koncertfilmen 

og glamrock-klassikeren fra 1973 i en digi-

talt remastereret udgave. NB. Engelsk tale. 

Filmen vises uden undertekster. 

KRÆVER GRATISBILLET

MAN 4. NOV 2019 KL. 19.30

JORDENS  
INDRE
   STORTROMMEN – TEATER

‘Jordens indre’ er en del af Folketeatrets 

forestillinger om kendte, danske kultur-

personligheder. Sidst var det Liva Weel, 

der var omdrejningspunktet i forestillingen 

‘Liva’. Nu er det jordskælvs-forskeren Inge 

Lehmann, spillet af Iben Hjejle.

I 1936 påviser Inge Lehmann, at jorden har 

en fast, indre kerne. Hun udgiver en artikel 

med sin opdagelse, men anerkendelsen 

udebliver. Inge tvivler på sig selv; hvis det 

virkelig kan passe, det hun har opdaget, så 

MÅ der jo være en mand, der har opdaget 

det før hende!

Folketeatret tager sig den dramatiske 

frihed at lade Niels Bohr, spillet af Jesper 

Lohmann, repræsentere de mandlige kol-

leger, som modarbejdede Inge på dansk 

jord. Inge har et skarpt blik på selvovervur-

derende mænd, så hun og Bohr har deres 

kampe.

Inge Lehmann døde i 1993 som 104-årig, 

og skrev sin sidste videnskabelige artikel 

da hun var 99 år gammel. Hendes forsk-

ning var banebrydende, og alligevel er hun 

stort set ukendt i Danmark. Først i 2017 fik 

hun i København et anerkendende monu-

ment, placeret på Frue Plads, ved siden af 

en buste af Niels Bohr.

BILLETTER: FRA 250 KR.
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BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før første film)



ONS 6. NOV 2019 KL. 19.30

DÉNES VÁRJON
   STORTROMMEN – KLASSISK

Der står udelukkende værker af Beethoven 

på programmet, når den 51-årige ungarske 

pianist Dénes Várjon besøger Hørsholm 

Musikforening og giver koncert i Trommen. 

Dénes Várjon spiller Beethovens klaverso-

nater nr. 5, 4, 13 og 32.

Som solist har Dénes Várjon optrådt på 

anerkendte koncertsteder som Carnegie 

Hall i New York, Konzerthaus i Wien og 

Wigmore Hall i London. Han har blandt 

andet indspillet samtlige Beethovens fem 

klaverkoncerter med Concerto Budapest 

og dirigent András Keller.

Som kammermusiker samarbejder han 

blandt andre med internationale stjer-

ner som den græske violinist Leonidas 

Kavakos, den amerikanske violinist Joshua 

Bell og den ungarsk fødte britiske pianist 

András Schiff. Dénes Várjon er uddannet i 

1991 fra det anerkendte Franz Liszt Musik-

konservatorium i Budapest, hvor han i dag 

er professor.

BILLETTER: 150 KR.

FRI ENTRÉ VED MEDLEMSKAB AF  

HØRSHOLM MUSIKFORENING

TOR 7. NOV 2019 KL. 17.00  
(FOREDRAG) 
TOR 21. NOV 2019 KL. 17.00  
(DIALOGSESSION)

FILOSOFI  
PÅ BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG  

OG DIALOGSESSION

Der er lagt op til et inspirerende og krea-

tivt engagerende filosofisk efterår, når filo-

sof Martin Munk kombinerer introduktion 

til tre filosoffer med tematiserede filosofi-

ske dialoger til ét samlet filosofisk forløb. 

Tredje og fjerde arrangement i forløbet 

består af en introduktion til Peter Singer 

(d. 7.11) og en efterfølgende filosofisk dia-

logsession med temaet “Hvad er det rette 

at gøre?” (d. 21.11).

BILLETTER (FOREDRAG): 40 KR.

BILLETTER (DIALOGSESSION): 40 KR.
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LØR 9. NOV 2019 KL. 20.30

SKO/TORP
   STORTROMMEN – KONCERT

Populære Sko/Torp fejrer 30-års jubilæum med en turné, 

som byder på masser af nyt – og naturligvis det bedste af 

det gamle.

Hårdt arbejde, en særlig stamina og navnlig respekt for sit 

publikum er hemmeligheden bag et langt og succesrigt liv 

på landevejen, for det kræver en del at være et af landets 

mest turnerende bands med 80-90 koncerter hvert år.

Sko/Torp udgav i november 2018 albummet ‘#skotorp7’, 

der, som titlen antyder, er bandets syvende album i alt og 

det første siden ‘Afterhours’ fra 2016.

Bandet blev dannet i 1989 og pladedebuterede i 1990  

med albummet ‘On a Long Lonely Night’, der blev en  

stor succes med cirka 200.000 solgte eksemplarer.

BILLETTER: 295 KR.

FRE 8. NOV 2019 KL. 10.00

MOTORIK,  
BEVÆGELSE  
OG LEG
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Gennem leg kan du hjælpe dit barn med 

at skabe et godt og solidt motorisk 

fundament. God motorik styrker hjernen, 

bevægelse, balance- og koordineringsev-

nen. Gode motoriske børn er glade børn, 

der lærer nemmere og hurtigere. Babyen 

skal være ca. 2-3 måneder gammel og skal 

kunne holde sit hoved selv.

BILLETTER: 40 KR.

LØR 9. NOV 2019 KL. 10.30

LÆR AT STRIKKE 
ARAN-STRIK
  BIBLIOTEKET – WORKSHOP

Strikkeworkshop med Katja. Katja vil 

fortælle, og vi vil sammen arbejde med 

snoninger og bobler og måske også en 

lille historie om traditionen. Medbring garn 

og strikkepinde og en snoningspind eller 

strømpepind.

KRÆVER GRATISBILLET



SØN 10. NOV 2019 KL. 14.00

SIGURDS  
DANMARKS- 
HISTORIE
   STORTROMMEN – TEATERKONCERT

Sigurd Barretts bestseller ‘Sigurd fortæller 

Danmarkshistorie’ fra 2016 er solgt i mere 

end 70.000 eksemplarer. Nu rejser han 

landet rundt med sin nye ‘Sigurds Dan-

markshistorie’, som produceres i samarbej-

de med Det Kongelige Teater og instrueres 

af Louise Schouw.

Det sker i Sigurds vanlige humoristiske 

fortællestil og med masser af musik og 

sangnumre. Forestillingen fører børn og 

voksne gennem vores forunderlige fælles 

fortid via historien om pigen Sofie og den 

tidsmaskine, hendes far har opfundet.

Sofie møder bl.a. Egtvedpigen, Graubal-

lemanden, vikingerne, H.C. Andersen og 

Grundtvig. Forestillingen henvender sig til 

børn fra fem år.

BILLETTER: FRA 115 KR.

MAN 11. NOV 2019 KL. 20.00

MARTIN SEXTON
   STORTROMMEN – KONCERT

Trommen er med på tour-listen, når den 

amerikanske musiker Martin Sexton gæ-

ster Danmark og resten af Norden med sit 

niende studiealbum ‘Mixtape of the open’. 

Trods succes og anerkendelse i hjemlandet 

er Martin Sexton stadig et ubeskrevet blad 

i Skandinavien.

“Outstanding taste in songwriting as well 

as a soul-marinated voice,” har musikma-

gasinet Rolling Stones skrevet om Sexton, 

der med sine levende liveshows, ærlige 

tekster og store smørstemme har inspi-

reret flere moderne amerikanske stjerner. 

Blandt andet har John Mayer udnævnt 

Sexton til en af sine yndlingsartister.

Når Sexton besøger Trommen, står han på 

scenen i intime rammer, der tillader publi-

kum at komme helt tæt på kunstneren.

BILLETTER: 175 KR.

ONS 13. NOV 2019 KL 18.30

VERDENS  
SUPERMAGTER: 
USA-RUSLAND
  DINESEN – FOREDRAG

De stiller begge spørgsmålstegn ved den 

eksisterende verdensorden. De er begge 

ledere af verdens største atommagter. 

Forholdet mellem Ruslands præsident 

Vladimir Putin og USA’s præsident Donald 

Trump præger mediebilledet, og spiller en 

helt central rolle i det internationale sy-

stem. Men hvad foregår der egentlig i for-

holdet mellem de to stormagter? Foredrag 

v. tidligere generalkonsul i Skt. Petersborg 

og nu direktør i Policy Group A/S, Jens 

Worning og udenrigsredaktør på netme-

diet Kongressen.com, Philip Chr. Ulrich. Et 

dobbeltforedrag som belyser henholdsvis 

det amerikanske og det russiske perspek-

tiv på udviklingen mellem USA og Rusland 

– og anklagerne om russisk indblanding i 

amerikansk politik.

BILLETTER: 40 KR.

TOR 14. NOV KL. 17.30

HØRSHOLM  
FOLKEDANSER-
FORENING
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom ind på biblioteket en time denne af-

ten og bliv klogere på Hørsholm Folkedan-

serforening. Du bliver introduceret til for-

eningen, som blev stiftet den 18. november 

1959. Medlemmernes alder spænder fra 17 

til 93 år. Det er med til at skabe livsglæde 

og sociale relationer på tværs af alders-

grænser.

KRÆVER GRATISBILLET

ONS 20. NOV 2019 KL. 17.00

JAGTEN PÅ 
GENSTANDE 
FRA  
HIRSCHHOLM 
SLOT
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom og hør museumsinspektør, ph.d. 

Kristoffer Schmidt fortælle om Hirschholm 

Slots nedrivning fra 1810 til 1812 og årsag- 

erne dertil, hvorledes slottets eksteriør og 

interiør spredtes over hele landet, og hvor 

flere af disse ting findes i dag.

KRÆVER GRATISBILLET

TIR 19. NOV 2019 KL. 17.00

KNUT HAMSUNS 
‘SULT’
  LILLETROMMEN – KLASSIKER- 

FOREDRAG

Værket Sult, Knut Hamsuns debutroman 

fra 1890, bliver i dag anset for at være 

et af de vægtigste værker i både norsk 

litteratur samt vestlig litteratur. Til at gøre 

os klogere på den delvist selvbiografiske 

roman, forfatterskabet generelt samt 

forfatteren Knut Hamsun har vi inviteret 

anmelder og forfatter Bo Tao Michaëlis.

BILLETTER: 40 KR.
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FRE 15. NOV 2019 KL. 15.30

DEN  
LUNEFULDE 
MÅNE
  LILLETROMMEN – BØRNETEATER

Med “Den lunefulde måne” fører Det Lille 

Verdens Teater med rolig og nænsom 

hånd børnene gennem nogle af himmel-

rummets fantastiske fænomener, og på en 

let og humoristisk måde lærer de mindste 

om solformørkelse. Det er Big Bang-teori 

for de mindste. Alder: 1 - 4 år

BILLETTER: 60 KR.

ONS 20. NOV 2019 KL. 19.00

LOLA JENSEN: 
FAMILIE-
VEJLEDER  
PÅ BL.A. TV2  
GO’ MORGEN
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Lola Jensen vil denne aften have fokus på 

familien og hverdagens rutiner. Hverdag- 

ens rutiner er for mange familier ofte for-

bundet med stress og tidspres. Det er dog 

muligt at lære at møde hverdagen med en 

mere positiv indstilling og dermed opleve 

en fornyet familie- og arbejdsglæde og 

trivsel. Således at (næsten) hver dag bliver 

til en god dag.

BILLETTER: 60 KR. 

TOR 21. NOV 2019 KL. 20.00

BIG APPLE BIG BAND
   STORTROMMEN – KONCERT

Big Apple Big Band besøger Trommen med en af Danmarks bedste soulsangere, Niels 

H.P. kendt fra bl.a. orkestret Ridin’ Thumb, i front i en koncert døbt ‘The Big Band Soul  

of Stevie Wonder’.

Sammen præsenterer de en række af legendariske Stevie Wonders – og andre soul- 

komponisters – bedste sange.

Rutinerede Big Apple Big Band har de sidste år samarbejdet med danske vokalister som 

Anders Blichfeldt og Christina Boelskifte, den amerikanske trompetist Wayne Bergeron 

og komponister og dirigenter som Steen Nikolaj Hansen, Nikolaj Bentzon, Ole Koch  

Hansen, Niels Jørgen Steen og Bjarne Thanning.

Niels H.P. har flere pladeudgivelser bag sig og har denne sommer optrådt i New York.

BILLETTER: 175 KR.

LØR 23. NOV 2019 KL. 20.30

KARL WILLIAM
   STORTROMMEN – KONCERT

For et øjeblik siden var Karl William en 

rodløs teenager i en Aarhus-forstad. Så 

begyndte han at synge. Nu, et øjeblik 

senere, er han en anmelderrost og pris-

vindende sanger og sangskriver i dansk 

musiks midte. For med sine eftertænksom-

me sange får han afløb for den særlige 

sensitivitet, der har præget ham livet 

igennem. Efter en succesfuld tour rundt i 

landet med sit faste band er Karl nu klar 

med en koncert i akustiske rammer: “Vi har 

skåret endnu et lag af musikken, og står 

nu nærmest så bart som muligt. Jeg har 

brug for at komme endnu tættere på folk, 

hvilket et akustisk set-up med sikkerhed vil 

gøre. Vi har nyt materiale med, og det er 

efter min mening det bedste, vi nogensin-

de har lavet. Eventyret forsætter, og det er 

med stor fornøjelse”.

BILLETTER: 270 KR.
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MAN 25. NOV 2019 KL. 19.00

BANDAFTEN
  LILLETROMMEN – KONCERT

Musikskolen inviterer til Bandaften i Lille-

trommen. Oplev en festlig og musikalsk 

varieret aften med forskellige rytmiske 

bands fra Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

28 29

ONS 27. NOV 2019 KL. 17.00

KIRKEGÅRDEN 
DER BLEV VÆK 
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

I år 2000 stødte kabelarbejdere på men-

neskeknogler på markerne syd for Nærum. 

En udgravning afdækkede 10 grave, som 

blev dateret til den tidlige del af middel-

alderen. I 2019 fremkom mindst 100 grave 

mere, og der skønnes at være op til 350 

grave på denne del af arealet. v. Esben 

Aarsleff, Museum Nordsjælland.

KRÆVER GRATISBILLET

TIR 26. NOV 2019 KL. 19.00

LIVE-
STREAMEDE 
FOREDRAG:  
LUFTEN VI 
INDÅNDER
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming direkte fra Aarhus Universi-

tet. Foredrag ved professor i miljømedicin 

Torben Sigsgaard, Institut for Folkesund-

hed og lektor i analyse- og atmosfærekemi 

Marianne Glasius, Institut for Kemi, Aarhus 

Universitet om hvad der er i luften som vi 

indånder – det er ikke det rene luft.

KRÆVER GRATISBILLET

ONS 27. NOV 2019 KL. 19.30

GHITA NØRBY  
& LARS HANNIBAL
   STORTROMMEN – TEATER-KONCERT

‘Jul i ord & toner’ med skuespilleren Ghita Nørby 

og guitaristen Lars Hannibal. Ghita Nørby har præ-

get dansk film og teater gennem en menneskealder, 

og sammen med guitaristen Lars Hannibal har hun 

sammensat et hyggeligt eftermiddagsprogram med 

oplæsning, julesnak og julemusik.

Publikum kan glæde sig til julens klassiske historier 

kædet sammen af guitaristen Lars Hannibal, der vil 

skabe laguner til eftertænksomhed med smuk og po-

pulær julemusik samt populære toner fra det klassiske 

guitarrepertoire.

Undervejs samtaler Ghita og Lars om julen og nogle af 

de aktuelle temaer, der optager dem indenfor kunst og 

kultur. Eventyr og fabler krydres med anekdoter fra et 

langt liv med teater, film og TV-serier.

BILLETTER: 225 KR.

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



MAN 2. DEC 2019 KL. 17.00

LOKALE  
STEMMER 
FRA 
1900-TALLET
  DINESEN – FOREDRAG

Lokalhistorikeren Lisbet Hein fortæller om 

nogle af de mennesker, der levede i Hørs-

holm i 1900-tallet. Hun fortæller om deres 

liv og virke i det Hørsholm, der var under 

hastig vækst. Vi møder bl.a. familierne i ar-

bejderboligerne i Usserød og herskaberne 

i nogle af de store Rungstedejendomme.

BILLETTER: 40 KR.

TIR 3. DEC 2019 KL. 18.30

VERDENS  
SUPERMAGTER: 
INDIEN
  DINESEN – FOREDRAG

Indien er verdens største demokrati og 

snart verdens folkerigeste nation. Det har 

verdens tredje største økonomi målt på 

købekraft og en hurtigtvoksende engelsk-

talende middelklasse med stærke forbin-

delser til Vesten. I dette foredrag stiller 

Indien-ekspert, Peter Johansen, skarpt 

på Indien i dag - og i morgen. Hvad er de 

store tendenser, der kendetegner Indien 

lige nu, og hvordan kommer Indien til at 

præge verden i fremtiden? Foredraget er 

en del af efterårets store tema om verdens 

supermagter, der også tæller foredrag om 

USA/Rusland og Kina.

BILLETTER: 40 KR. 

Rugsted & Kreutzfeldt fejrer 40-års ju-

bilæum med deres første album fra 1979 

“Rugsted Kreutzfeldt 1”. En pop-duo i 

toppen af dansk elite med et utal af hits 

som ‘Jeg ved det godt’, ‘Tilfældigvis forbi’ 

og mange flere.

Rugsted & Kreutzfeldt har siden gendan-

nelsen i 2006 spillet alt fra mindre akusti-

ske koncerter til store festivaler,  

og nu laver de eksklusive koncerter i 2019. 

I Trommen kan du opleve duoen i forbin-

delse med årets julefrokost i restaurant 

Bøf & Bolle. Nyd årets julefrokost i Kultur-

hus Trommen som optakt til en festlig kon-

cert med et legendarisk dansk orkester.

Rugsted & Kreutzfeldt har på denne tour 

suppleret sætlisten med nogle af de kend-

te hits, som de har skrevet til andre kunst-

nere. Det gælder blandt andre numre som 

‘Tænk på mig’ (Sanne Salomonsen), ‘Jeg i 

live’ (Burhan G) og ‘Kun et kys herfra’ (Søs 

Fenger).

BILLETTER: 

KONCERT 260 KR.

JULEBUFFET OG AFTERPARTY 195 KR.

LØR 30. NOV 2019 SPISNING FRA KL. 18.00 KONCERT KL. 20.30

HOLD JULEFROKOST MED RUGSTED & KREUTZFELDT
   STORTROMMEN – KONCERT
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TIR 3. DEC 2019 KL. 19.30

COMEDY-
KLUBBEN: 
BRIAN MØRK  
& MORTEN  
WICHMANN
   STORTROMMEN – STAND-UP

Brian Mørk er bedst kendt for sit eget talk-

show ‘Brian Mørk Show’ på TV2 Zulu. På 

tv har han også været med i ‘Talegaver til 

Børn’ og det efterfølgende ‘Comedy Aid’. 

Brian Mørk står desuden for podcasten 

‘Brian Mørk Show Podcast’, der er en af 

landets mest populære.

Morten Wichmann har udgivet oneman-

showet ‘Morten Wichmann gør sin ting’  

og er en del af firkløveret bag comedy- 

udgivelsen ‘Rage Against The Mainstream’. 

Han er en meget brugt tekstforfatter på 

comedyprogrammer, bl.a. ‘Tæt på Sand- 

heden med Jonatan Spang’.

BILLETTER: 130 KR.



LØR 7. DEC 2019 KL. 10.30

LÆR OM  
MONTERING
  BIBLIOTEKET – WORKSHOP

Strikkeworkshop med Katja. Når nu vi 

har strikket noget lækkert, er det prikken 

over i’et, at sammensyning, knaphuller og 

opsamling af masker til hals også ser godt 

ud. Katja demonstrerer og kommer med 

fif og ideer og mange erfaringer. Medbring 

strik, der skal eftermonteres eller garn og 

pinde.

KRÆVER GRATISBILLET

ONS 4. DEC 2019 KL. 16.00

JULE-BRØDRENE
  LILLETROMMEN – FILM

Herlig alternativ juledokumentar om 

brødrene Benny og Brian, der kæmper 

ihærdigt for at realisere deres store drøm 

om at etablere et julemuseum i Sønderjyl-

land. Filmen er instrueret af Mira Jargil og 

Christian Sønderby Jepsen, der i oktober 

2018 modtog Roos Prisen for deres bidrag 

til dansk dokumentarfilm.

FRI ENTRÉ

LØR 7. DEC 2019 KL. 16.00

BØRN TO BE WILD:  
THE SNOW MUST GO ON
   STORTROMMEN – KONCERT

Det børnevenlige rockorkester Børn To Be Wild er igen ude med juleshowet ‘The Snow 

Must Go On’. Børn To Be Wild har specialiseret sig i at præsentere landets børn for rock-

ende arvegods fra musikhistorien.

I juleshowet får julens klassikere et lag rock(er)-bank, og rockens klassikere får et ordent-

ligt drys jul. Vi snakker julemandskostume, julesalmer tilsat rå rockguitar, børn på scenen 

og en masse andet julefis. Måske kommer julemanden, hulemanden og lille Jesus på 

besøg igen i år.

Børn To Be Wild består af Nils Krøyer (bas og sang), Emil Bendixen (guitar og sang) og 

Allan Tchicaja (trommer)

BILLETTER: FRA 95 KR.

ONS 11. DEC 2019 KL. 17.00

BESÆTTELSE  
OG BEFRIELSE  
I HØRSHOLM 
1940-1945
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Besættelsen og befrielsen - ordene 

fremkalder stærke følelser og fasttømre-

de forestillinger. De gode mod de onde. 

Mange Hørsholmborgere var nazister. Ikke 

i absolutte tal, men flere end andre steder 

i Nordsjælland. Omvendt var der også 

mange frihedskæmpere. V. Hans Jørgen 

Winther Jensen, Museum Nordsjælland.

KRÆVER GRATISBILLET
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TOR 5. DEC KL. 17.00 
(FOREDRAG) 
TOR 12. DEC KL. 17.00 
(DIALOGSESSION)

FILOSOFI  
PÅ BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG  

OG DIALOGSESSION

Der er lagt op til et inspirerende og 

kreativt engagerende filosofisk efterår, når 

filosof Martin Munk kombinerer introduk-

tion til tre filosoffer med tematiserede 

filosofiske dialoger til ét samlet filosofisk 

forløb. De to sidste arrangementer i forlø-

bet består af en introduktion til Alan Tu-

ring (d. 5.12) og en efterfølgende filosofisk 

dialogsession med temaet “Hvad gør os til 

mennesker?” (d. 12.12).

BILLETTER (FOREDRAG): 40 KR.

BILLETTER (DIALOGSESSION): 40 KR.



FRE 13. DEC 2019 KL. 16.00

LUCIAOPTOG
  BIBLIOTEKET

Vi slukker lyset og lader børn fra Hørsholm 

Lille Skole gå luciaoptog i biblioteket.

FRI ENTRÉ

FRE 20. DEC KL. 15.00 + 16.30

JULETRÆETS 
HEMMELIGHED
  LILLETROMMEN – BØRNETEATER

Det er snart jul. Snedkermesterens datter 

og hendes kat skal pynte juletræet. Hun 

snitter mange ting til træet, og med hver 

ting følger en bid af historien om en dejlig 

juleaften, fra hun var barn.

Hør om, hvordan snedkermesteren mødte 

julemanden og nissefamilien i skoven, og 

hvordan det blev en helt speciel juleaften. 

Alder: 2-5 år

BILLETTER: 60 KR.

ONS 18. DEC 2019 KL. 15.30 
TOR 19. DEC 2019 KL. 15.30

NØDDE-
KNÆKKEREN
  LILLETROMMEN – BALLETFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Kom i julestemning, når vi viser 

Tchaikovskys vidunderlige klassiker, 

Nøddeknækkeren. Værket er fremført af 

Mariinsky Balletten fra Sankt Peterborg og 

er dirigeret af Valery Gergiev. Bemærk: to 

visninger.

KRÆVER GRATISBILLET

TIR 14. JAN 2020 KL. 16.00

BIG NIGHT- 
MARE MUSIC: 
IGUDESMAN  
AND JOO  
MED BERGEN  
FILHARMONISKE 
ORKESTER
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Medici.tv. 

D. 14. januar viser vi BIG Nightmare Music, 

som er en hylemorsom og unik blanding 

af klassisk musik, comedy og popkultur. 

Varighed 1t 8m. NB. Engelsk tale.

KRÆVER GRATISBILLET

LØR 18. JAN 2020 KL. 10.30

LÆR AT STRIKKE  
SHETLAND LACE
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Strikkeworkshop med Katja. Blondestrik 

eller Lace er en stor tradition bl.a. på  

Shetlandsøerne. Det bruges især til 

smukke, florlette sjaler. Men hulmønster-

teknikken kan bruges i mange arbejder. 

Katja gennemgår teknikker, hints og ideer. 

Medbring garn (ikke for tykt) og pinde.

KRÆVER GRATISBILLET

TOR 30. JAN 2010 KL. 17.30

HISTORIETIME  
– LOKALHISTORIE 
PÅ NETTET
  DINESEN – UNDERVISNING

Er man interesseret i historie, kan internet-

tet være en ren guldgrube af oplysninger. 

Lokalhistorikeren Lisbet Hein vil give en in-

troduktion til nogle af de digitale ressour-

cer, man uden det store besvær kan dykke 

ned i: Arkiv.dk, Det Kongelige Biblioteks 

billedbaser og historiske kort på nettet.

KRÆVER GRATISBILLET

FRE 17. JAN 2020 KL. 17.00

PÅ DRUK I  
LITTERATUREN
  BØRNETEATERSALEN – OPLÆSNING

Verdenslitteraturen er gennemvædet af 

alkohol – fra Baudelaire til Hemingway. 

Denne fyraften tager vi på litterær druktur 

med oplæsning af nogle af de mest op-

sigtvækkende tekster om druk i littera-

turhistorien. Vi skal også selv have smag 

for sagen, og der vil blive serveret nøje 

udvalgte smagsprøver undervejs.

BILLETTER: 40 KR.
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96 (Hverd. 10-16)

Foyerbar (åbner 30 min. før  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



FRE 24. JAN 2020 KL. 20.00

COPENHAGEN 
DRUMMERS
   STORTROMMEN – SHOW

Copenhagen Drummers vender tilbage 

til Trommen med deres nyeste show, ‘The 

Grand Tour’. Der er lagt op til et brag af en 

fest, når publikum i løbet af 90 minutter 

tages med ind i drengenes fantasifulde 

univers. Du kan forvente et fascinerende 

lysshow samt innovativt og unikt trom-

mespil krydret med visuelle effekter som 

ild og vand. Alt sammen tilsat drengenes 

smittende energi, vildskab og humor.

Copenhagen Drummers vandt for 10 år 

siden ‘Talent 2010’ på DR1. Siden har de 

spillet mere end 1.000 shows i både ind- 

og udland, og i 2013 kulminerede det, da 

de sammen med Emmelie De Forest vandt 

Det Internationale Melodi Grand Prix.

Grundstenen til Copenhagen Drummers 

blev lagt under trommeslagernes tid som 

konstabler i Den Kongelige Livgardes Tam-

bourkorps, et orkester med både stolte 

traditioner og stramme regler for trom-

mestil og udførelse. Copenhagen Drum-

mers blev skabt som et fristed for disse 

trommeslageres skæve og kreative idéer 

til, hvordan der også kan slås på tromme...

BILLETTER: 319 KR.

LØR 1. FEB 2020 KL. 16.00

SKATTEØEN
   STORTROMMEN – TEATER

Folketeatret er tilbage med ‘Skatteøen’. Til 

tonerne af Sebastians musik og udødeli-

ge sange føres vi ud på det caribiske hav 

blandt eneboere, pirater, søulke og med 

en led sørøver ved navn John Silver lige i 

hælene.

Historien om drengen Jim Hawkins tager 

sin begyndelse i 1745 på kroen Admiral 

Benbow, som drives af Jims mor, Mrs. Ha-

wkins. Da den gamle sørøverkaptajn, Bill 

Bones, ankommer med en mystisk rejse-

kiste, finder Jim et skattekort i kaptajnens 

gemmer, og eventyret kan begynde.

Kaptajn Flints skat skal findes, og sammen 

med doktor Livesay og godsejer Trela-

wney tager Jim afsted på det gode skib, 

Hispaniola. Med som besætning er en flok 

farlige pirater og deres leder, John Silver, 

forklædt som skibskok. Et sandt eventyr 

og et medrivende kapløb om skatten tager 

sin begyndelse.

Glæd jer til en hæsblæsende skattejagt og 

et genhør med sange som ‘Sørøversan-

gen’, ‘Hispaniola’, ‘Ostesangen’, ‘Admiral 

Benbow’ og ikke mindst ‘Fuld af nattens 

stjerner’, når vi igen inviterer jer om bord 

på Hispaniola med kurs mod ‘Skatteøen’.

BILLETTER: FRA 255 KR.

TIR 28. JAN 2020 KL. 19.30

TILLØKKE OTTO
   STORTROMMEN – MUSIKALSK PORTRÆT

Velkommen til en swingende aften i selskab med NørregadeTeatrets nye forestilling om 

baggårdspumaen over dem alle – Otto Brandenburg! Skuespiller og sanger Jesper Loh-

mann tegner med ‘Tilløkke Otto’ et musikalsk portræt og træder i Pumaens fodspor ind 

i den Brandenburgske verden og underverden. En musikalsk rejse gennem 50 år og vel 

nok mere end ni liv i showbizz.

I en lang karriere, der bød på op- og nedture, mestrede han alle genrer. Musikalsk spænd-

te han vidt; fra pop og rock til jazz og visesang. Som skuespiller i film, tv, teater og revy 

efterlod han hver gang en autenticitet og et umiskendeligt præg af “Otto”.

Men hvem var han egentlig, ham baggårdspumaen? Hvilke kræfter var det, der rumste-

rede i ham, så han med den største lethed kunne gå fra barsk baggårdskat til engleblid 

storcharmør på ingen tid? ‘Tilløkke Otto’ dykker ned i musikken, sangene og rollerne, han 

gav liv, og tegner et portræt af en af Danmarks største entertainere.

BILLETTER: FRA 155 KR.
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BABYBIO
Forældre på barsel skal ikke snydes for en biograftur, selv om de 

passer deres barn. Derfor tilbyder Kulturhus Trommen Babybio 
sidste onsdag i måneden kl. 10.00.

Her kan mødre og fædre på barsel medbringe baby og barne-

vogn og opleve aktuelle biograffilm. Til Babybio er lydniveauet 

lidt lavere end normalt, og under filmen er der en smule lys i 

salen.

Babybio-forestillingerne offentliggøres løbende på Trommen.dk 

og Trommens Facebook-side.

KULTURHUS TROMMENS  
FILMKLUB
Vil du være med til at præge og starte en ny frivilligt drevet 

filmklub i Kulturhus Trommen?

 

Klubben skal være et mødested for filminteresserede borge-

re, der kan mødes og se film og have nogle gode snakke om 

filmene bagefter. Filmklubben er gratis og åben for alle.

En styregruppe af frivillige får ansvar for at finde på temaer, 

udvælge film, byde velkommen og facilitere en snak efter 

filmen. Vi holder infoaften i løbet af efteråret, så hold øje med 

trommen.dk for mere information.
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Hver dag året rundt kan  
du opleve aktuelle film i din 
lokale biograf i Kulturhus 
Trommen.
  
Biografen er en af Danmarks 
premierebiografer og med i 
Biografklub Danmark. 

Se det aktuelle filmprogram 
og køb dine billetter på 
trommen.dk eller i vores 
biograf-app.

FILM-MAGI  
I DIN  
LOKALE  
BIOGRAF

Efteråret i 
Biografen

OPERABIO
Igen i denne sæson kan du opleve flotte operafilm på det hvide 

lærred i Kulturhus Trommens biograf. I vores Operabio kan vi 

denne gang præsentere en lang række aktuelle forestillinger 

optaget på den verdensberømte opera The Metropolitan i New 

York.

Glæd dig bl.a. til ‘Turandot’, ‘Madame Butterfly’ og ‘Tosca’ af 

Giacomo Puccini, ‘Manon’ af Jules Massenet, ‘Akhnaten’ af Philip 

Glass, ‘Wozzeck’ af Alban Berg, ‘Porgy and Bess’ af George 

Gershwin, ‘Agrippina’ af Georg Friedrich Händel, ‘Den flyven-

de hollænder’ af Richard Wagner og ‘Maria Stuart’ af Gaetano 

Donizetti.

Nyd et glas bobler inden visningen – det er inkluderet i billet- 

prisen. Programmet for Operabio opdateres løbende på  

Trommen.dk og Trommens Facebook-side.

SENIORBIO
Hver onsdag kl. 13.00 i sæsonen har vi Seniorbio, hvor du kan 

se en aktuel premierefilm i godt selskab. Inden filmen starter 

giver vi en kop kaffe og et stykke kage. 

Er du medlem af ældresagen får du 10 kr. i rabat ved fremvisning 

af medlemskort. Tag et program i foyeren eller se Trommen.dk 

for filmprogrammet.

SPIS I
BØF & BOLLE

I KULTURHUS TROMMEN 

PREMIERE 19. SEP 2019

AD ASTRA
Brad Pitt som militær-ingeniør, på rejse 

i hele galaksen for at finde sin far, der 

forsvandt for 20 år siden. Med Tommy Lee 

Jones, Donald Sutherland og Liv Tyler.

PREMIERE 3. OKT 2019 

JOKER
Filmen om superskurken “Jokeren” fra  

Batman. Joaquin Phoenix spiller Arthur 

Fleck, en håbløs komiker i en verden, der 

ikke virker til at forstå ham. Men før eller 

senere skal de nok forstå hans geni, om de 

så vil det eller ej…

PREMIERE 18. DEC 2019

STAR WARS: THE 
RISE OF SKYWALKER
Glæd dig til endnu et kapitel i Star 

Wars-sagaen. Og endnu en episode af 

instruktør J.J. Abrams. 

PREMIERE 26. SEP 2019

DOWNTON ABBEY
Filmen der fortsætter den populære 

tv-serie, som løb i seks sæsoner. Indbyr-

des kæmper både herskab og tjeneste-

folk med store og små problemer, og der 

opstår både kærlighed og nye venskaber i 

kølvandet på kongelige gæsters ankomst. 

PREMIERE 31. OKT 2019

KOLLISION
Dansk drama hvor Nikolaj Lie Kaas og 

Cecilie Stenspils hovedroller gennemgår 

en barsk skilsmisse. Af instruktørerne bag 

‘Mens vi lever’. 

PREMIERE 25. DEC 2019

FROST 2
Søstrene Anna og Elsa vender tilbage i 

opfølgeren til Disneys populære ‘Frost’ 

fra 2013. I “Frost” frygtede Elsa, at hendes 

kræfter var for meget for denne verden.  

I “Frost 2” håber hun, at de er nok.



MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  CAFÉ

Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

JAN HERTZ: SENIOR STAND-UP
KUNSTEN AT DØ
VILLADS FRA VALBY
DON JUAN
BURHAN G
2 PÅ TUR
FLAMENCO DE SEVILLA
THE KILKENNYS
KNUD ROMERS ABC
CAROLINE HENDERSSON
DR BIG BAND MED SINNE EEG

GLÆD DIG TIL  
FORÅRET 2020 I  
KULTURHUS TROMMEN

Følg os på


