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24. JAN  COPENHAGEN DRUMMERS (4)

24. JAN  MOTORIK, BEVÆGELSE  

 OG LEG (4)

28. JAN GUIDET FÆLLESLÆSNING (4)

28. JAN  TILLØKKE OTTO (5)

29. JAN  QUIZAFTEN (4)

30. JAN  HISTORIETIME – LOKALHISTORIE 

  PÅ NETTET (5)

31. JAN  KRASH (6)

1. FEB  SKATTEØEN (7)

3. FEB   ALSANG (5)

3. FEB  NATTERGALEN (8)

4. FEB  LIVESTREAMEDE FOREDRAG:  

 EINSTEINS RELATIVITETS-

 TEORI (9)

5. FEB  FOYERKONCERTER (9)

5. FEB  KOM I GANG MED AT BRUGE  

 E-REOLEN (9)

6. FEB  LEG OG BEVÆGELSE (9)

7. FEB  ANDREAS BRANTELID (9)

8. FEB  MODELLERVOKS 

 WORKSHOP (10)

8. FEB  PACO DE LUCIA TRIBUTE 

 CONCERT (10)

11. FEB  MANGA TEGNEWORKSHOP (11)

12. FEB  DTU SCIENCESHOW (11)

12. FEB  GUIDET FÆLLESLÆSNING (11)

15. FEB  KREA-VÆRKSTEDER (12)

18. FEB  KEND DINE KLASSIKERE: 

 STEFAN ZWEIG (12)

22. FEB  FØRSTEHJÆLPSKURSUS TIL  

 SMÅBØRNS-FORÆLDRE (12)

23. FEB  JAN HERTZ: SENIOR STAND-UP 

 I FARVER (13)

25. FEB  A BLAST FROM THE PAST (13)

26. FEB  QUIZAFTEN (4)

26. FEB  SEJE MOR (14)

28. FEB  SIKKE ET VEJR (14)

28. FEB  KRASH (6)

1. MAR  KUNSTEN AT DØ (15)

2. MAR   ALSANG (5)

2. MAR  HJEMLØS: FILM + OPLÆG (16)

4. MAR  FILIPPINERNES DANMARKS-

 HISTORIE (16)

5. MAR  LEG OG BEVÆGELSE (9)

6. MAR  BABYMASSAGE (16)

7. MAR  DJÄMES BRAUN (17)

8. MAR  VILLADS FRA VALBY (17)

9. MAR  GIRL POWER! (17)

9. MAR  KVINDESAGSKVINDER I 

 HØRSHOLM (17)

10. MAR  DON JUAN (18)

11. MAR  BETYDNINGEN AF 

 GENFORENINGEN I DAG (18)

12. MAR  COMEDYKLUBBEN: MICHAEL  

 SCHØT & NATASHA BROCK (19)

14. MAR  LASSE-LEIF BANKO OG 

 FORFATTER-FOREDRAG (19)

14. MAR  ONKEL REJE (19)

17. MAR  HELENE BLUM (20)

18. MAR  KEND DINE KLASSIKERE: 

 VIRGINIA WOOLF (20)

20. MAR SOKKEN (20)

20. MAR KRASH (6)

21. MAR  LÆR OM MONTERING – 

 STRIKKEWORKSHOP MED 

 KATJA (20)

21. MAR  BURHAN G (21)

23. MAR  MUSIKFILM: EIGHT DAYS A  

 WEEK: THE TOURING 

 YEARS (22)

24. MAR GUIDET FÆLLESLÆSNING (22)

24. MAR 2 PÅ TUR (22)

25. MAR  QUIZAFTEN (4)

26. MAR FORFATTER-FOREDRAG: 

 ANNA ELISABETH JESSEN (23)

27. MAR  FLAMENCO DE SEVILLA (23)

28. MAR  THE KILKENNYS (24)

31. MAR  MUSIKSKOLE-KONCERT (25)

1. APR  KEND DINE KLASSIKERE:   

 CHARLES DICKENS (25)

2. APR  LEG OG BEVÆGELSE (9)

4. APR  KREA-VÆRKSTEDER (12)

6. APR   ALSANG (5)

14. APR  LIVESTREAMEDE FOREDRAG –  

 IG NOBEL PRIZE (25)

16. APR  KNUD ROMERS ABC (26)

17. APR  LIVESHOW. WTF ER DET? MED  

 YOUTUBER MARIA JARJIS (26)

18. APR  CAROLINE HENDERSON (27)

19. APR  ‘DEN FLYVENDE HOLLÆNDER’ 

 MED INTRODUKTION AF 

 POUL ELMING (28)

20. APR  KONCERTFILM: NORAH JONES –  

 LIVE IN 2004 (28)

24. APR  KRASH (6)

25. APR  MANGA TEGNEWORKSHOP (29)

25. APR  GENFORENINGSFEST (29)

25. APR  MARIYAH (30)

26. APR  NIELS LAN DOKY (30)

27. APR  HUMAN IN BALANCE (31)

28. APR  COMEDY-KLUBBEN: MARTIN  

 NØRGAARD & PELLE 

 LUNDBERG (31)

29. APR  GUIDET FÆLLESLÆSNING (32)

29. APR  QUIZAFTEN (4)

29. APR  FOYERKONCERTER (9)

2. MAJ  LOS CUBRAZ (32)

4. MAJ   ALSANG (5)

4. MAJ  BALLETFILM I 

 LILLETROMMEN (32)

6. MAJ  GUIDET FÆLLESLÆSNING (32)

6. MAJ  ANNE LINNET – PÅ TURNÉ MED  

 TOVE DITLEVSEN (33)

7. MAJ  LEG OG BEVÆGELSE (9)

9. MAJ  FARUM BIG BAND (33)

11. MAJ  BANDAFTEN (34)

12. MAJ  FORTIDENS JERNUDVINDING I  

 NORDSJÆLLAND (34)

15. MAJ  ROCAZINO (34)

16. MAJ  SINNE EEG & DR BIG BAND (35)

16. MAJ  EVENTYR OG MAGI I 

 ARBORETET (36)

19. MAJ  JAGTEN PÅ GENSTANDE FRA  

 HIRSCHHOLM SLOT (36)

23. MAJ  RUDERSDAL BIG BAND (33)

26. MAJ  EN DANNELSESREJSE GENNEM  

 NORDSJÆLLAND (36)

27. MAJ  FÅ VURDERET DINE TING PÅ  

 BIBLIOTEKET (37)

27. MAJ  QUIZAFTEN (4)

2. JUN  COMEDY-KLUBBEN: 

 ANE HØGSBERG & THOMAS  

 HARTMANN (37)

8. JUN   ALSANG (5)

10. JUN  GUIDET FÆLLESLÆSNING (37)

20. JUN  MR. ANDERSSON BIG BAND (33)

VELKOMMEN 

I dette magasin har vi samlet alle forårets 

spændende kulturoplevelser for både store 

og små – og vi løfter også sløret for lidt af 

efterårets program.

 

Gå på opdagelse i magasinet og læs mere 

om de kommende foredrag, koncerter, 

teaterforestillinger, film og andre arrange-

menter i Kulturhus Trommen.

 

Du kan læse meget mere, få praktisk  

information og tilmelde dig vores nyheds-

breve på hjemmesiderne trommen.dk og  

biblioteket.horsholm.dk. Husk også at du 

kan følge både Hørsholm Bibliotek og 

Trommen på de sociale medier.

 

Som noget nyt kan du på Trommen.dk få 

et samlet overblik over alle arrangementer i 

dit lokale kulturhus. Vi har opdateret hjem-

mesiden med helt nye funktioner, endnu 

nemmere billetkøb og masser af trailere 

for film, koncertnavne og forestillinger. 

 

Vi glæder os til at mødes i 2020 til mange 

gode oplevelser i Kulturhus Trommen.

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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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



TOR 30. JAN 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  

introduktion til nogle af de digitale res-

sourcer, man uden det store besvær  

kan dykke ned i: Arkiv.dk, Det Kongelige 

Biblioteks billedbaser og historiske kort  

på nettet.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 5. dec 2019 

MAN 3. FEB KL. 14.00
MAN 2. MAR KL. 14.00
MAN 6. APR KL. 14.00
MAN 4. MAJ KL. 14.00
MAN 8. JUN KL. 14.00

 ALSANG
FOYER – FÆLLESSANG

Kom og syng med på alle de elskede  

sange fra den danske sangskat i Kulturhus 

Trommens foyer, hvor tidligere musikskole-

leder Per Johannesson sidder ved flyglet. 

Alsang varer cirka en time.

FRI ENTRÉ
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FRE 24. JAN 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: UDSOLGT

FRE 24. JAN KL. 10.00 

 MOTORIK,  
BEVÆGELSE  
 OG LEG 
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Gennem leg kan du hjælpe dit barn med  

at skabe et godt og solidt motorisk funda-

ment. God motorik styrker hjernen, bevæ-

gelse, balance- og koordineringsevnen. 

Gode motoriske børn er glade børn, der 

lærer nemmere og hurtigere. Babyen skal 

være ca. 2-3 måneder gammel og kunne 

holde sit hoved selv. 

BILLETTER: 40 KR.

TIR 28. JAN KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 3. dec 2019

ONS 29. JAN KL. 19.00 
ONS 26. FEB KL. 19.00
ONS 25. MAR KL. 19.00
ONS 29. APR KL. 19.00
ONS 27. MAJ 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. 

29. januar (Billetsalg fra 4. dec 2019) 

26. februar (Billetsalg fra 1. jan 2020) 

25. marts (Billetsalg fra 29. jan 2020) 

29. april (Billetsalg fra 4. mar 2020) 

27. maj (Billetsalg fra 1. apr 2020)

TIR 28. JAN 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 

Lohmann 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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LØR 1. FEB KL. 16.00

 SKATTEØEN
   STORTROMMEN – TEATER

Folketeatret er tilbage med ‘Skatteøen’.  

Til tonerne af Sebastians musik og udøde-

lige 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.  

Hawkins. Da den gamle sørøverkaptajn,  

Bill Bones, ankommer med en mystisk rej-

sekiste, finder Jim et skattekort i kaptajn- 

ens gemmer, og eventyret kan begynde.

Kaptajn Flints skat skal findes, og sammen 

med doktor Livesay og godsejer Trelaw-

ney 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. (FÅ BILLETTER!)

FRE 31. JAN KL. 19.00
FRE 28. FEB KL. 19.00
FRE 20. MAR KL. 19.00
FRE 24. APR KL. 19.00

KRASH
  LILLETROMMEN – KONCERT

Efterårets tre KRASH-koncerter blev en 

stor succes med mange bands og et stort 

publikum i Lilletrommen, så vi gentager 

det populære format i foråret. Med KRASH 

giver Kulturhus Trommen nye bands en 

platform, hvor de kan præsentere deres 

musik og talent for et nyt publikum. Musi-

kerne skal selv stille op og pakke sammen 

bagefter. Til gengæld får de spilletid en 

fredag foran et ungt og feststemt publi-

kum i kulturhuset.

Forårets KRASH slutter med stor koncert 

og adskillige bands på scenen i Stortrom-

men, hvor publikum kan stemme på deres 

yndlingsbands. De tre bands med flest 

stemmer får spilletid på scenen på Kultur-

dagen på Ridebanen lørdag 5. september 

2020.

KRASH finder sted på fredage kl. 19.00-

21.00. Der er gratis adgang til koncerterne 

i Lilletrommen, happy hour i baren og 

burgermenu til særpris i Restaurant Bøf & 

Bolle. 

Interesserede bands kan kontakte  
Karin Stilling Karlsen i Trommen på  
tlf. 20 34 62 88 eller mail  
trommen@horsholm.dk

FRI ENTRÉ



TIR 4. FEB KL. 19.00

LIVE-
STREAMEDE 
FOREDRAG:  
EINSTEINS  
RELATIVITETS- 
TEORI
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Livestreaming direkte fra Aarhus Univer-

sitet. Foredrag ved professor i relativistisk 

fysik Ulrik Uggerhøj, Institut for Fysik og 

Astronomi, Aarhus Universitet.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 10. dec 2019

ONS 5. FEB KL. 15.30

KOM I GANG  
MED AT BRUGE 
E-REOLEN
  LILLETROMMEN – WORKSHOP

Er du endnu ikke med på e-bogsbølgen, 

kan du denne eftermiddag komme med 

ind i eReolens univers af digitale bøger 

og netlydbøger. Vi guider dig igennem 

bibliotekernes e-bogsmuligheder og giver 

dig en lyttesmagsprøve på en god lydbog! 

Medbring din smartphone eller tablet.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 11. dec 2019

ONS 5. FEB KL. 17.00 
ONS 29. APR KL. 17.00 

FOYER-
KONCERTER 
FOYER – KONCERT

Kom forbi Kulturhus Trommens foyer  

mellem indkøb og biblioteksbesøg eller 

rund fyraftenen af med en dejlig halv 

times musik med lokale talenter fra 

Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

 

TOR 6. FEB KL. 10.15
TOR 5. MAR KL. 10.15
TOR 2. APR KL. 10.15
TOR 7. MAJ 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.

FRI ENTRÉ

FRE 7. FEB KL. 19.30

ANDREAS  
BRANTELID
   STORTROMMEN – KLASSISK

Hørsholm Musikforening præsenterer  

den dansk-svenske cellist Andreas Bran-

telid i selskab med den østrigske violinist 

Benjamin Schmid og den norske pianist 

Christian Ihle Hadland. Sammen spiller de 

Franz Schuberts Trio nr. 1 og 2. hhv. B-dur, 

op. 99 og Es-dur, op. 100.

Andreas Brantelid er født i 1987 og var 

kun 14 år, da han debuterede som solist 

i Edward Elgars cellokoncert med Det 

Kongelige Kapel. Han album-debuterede i 

2008 med cellokoncerter af Saint-Saëns, 

Tjajkovskij og Schumann, og siden har 

han optrådt med anerkendte musikere og 

symfoniorkestre i hele verden og udgivet 

yderligere seks albummer.

BILLETTER: 150 KR.
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NYSKABENDE TEATER TIL EN 
GO’ PRIS

3ater
I Kulturhus Trommens 3ater-serie kan du opleve  
nyskabende scenekunst til ekstra lave priser. I den 
resterende 3ater-sæson præsenterer vi ‘Nattergalen’ 
med Dansk Danseteater og den Reumert-nominerede 
forestilling ‘Human in Balance’ skabt af det aarhusian-
ske kompagni Don Gnu i samarbejde med cypriotiske 
Dance House Lemesos og aarhusianske Bora Bora. 
Køb billet til sæsonens to resterende 3ater forestillin-
ger for kun 100 kr.

Glæd dig også til sæsonen 2020-2021, hvor Trommen 
igen præsenterer 3ater med klækkelig rabat ved køb 
af alle tre forestillinger.

MAN 3. FEB 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 inden 

for den moderne koreografi: Sebastian 

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.

3ATER-BILLETTER (NATTERGALEN + HUMAN 

IN BALANCE): 100 KR.

BILLETTER (ENKELTFORESTILLING): 125 KR.



LØR 8. FEB KL. 10.00

MODELLERVOKS 
WORKSHOP
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Der er lagt op til en formiddag, som sæt-

ter gang i fantasien og skærper børnenes 

evner til at skabe noget med deres hæn-

der, når Elina fra “The Wild Hearts” gæster 

biblioteket med sit økologiske modeller-

voks. For børn i alle aldre og deres voksne.

FRI ENTRÉ

LØR 8. FEB KL. 20.00

PACO DE LUCIA TRIBUTE CONCERT
   STORTROMMEN – KONCERT

Den mesterlige flamencoguitarist Paco de Lucia (1947-2014) har påvirket mange af  

jazzens største navne – fra Chick Corea til George Benson. Herhjemme har Paco de  

Lucia været en stor inspiration for guitaristen Poul Jareck Knudsen.

For at hylde den spanske mester har Poul Jareck Knudsen samlet et hold af de bedste

danske musikere til en Paco de Lucia Tribute Concert, der i disse år glæder danske fans 

af jazz og flamenco og nu også kommer til Trommen.

Orkestret består af Mikkel Nordsø (guitar), Poul Jareck Knudsen (guitar), Mathias Heise

(mundharpe), Nicolai Land (bas), Bjarke Falgren (violin) og Anders Pedersen (cajón).

På sætlisten står en blanding af Paco de Lucia-numre som ‘Zyryab’, ‘Entre dos aguas’ og

‘Almoraima’ samt originalkompositioner – det hele leveret med sprøde guitarklange, vilde

improvisationer og skarpe rytmer tilsat masser af passion og energi.

BILLETTER: FRA 125 KR.

TIR 11. FEB KL. 11.00

MANGA TEGNE- 
WORKSHOP
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Er du bidt af japansk tegnekunst, tosset 

med Pokémon-universet, eller måske bare 

interesseret i at lære at tegne noget nyt?

Så er der mulighed for at deltage i to 

Manga tegneworkshops, hvor børnene 

igennem et kreativt forløb lærer at tegne 

en Mangafigur – figuren med de karakteri-

stiske store øjne og de sjove udtryk, som 

kendetegner den japanske tegnekunst.

  

Underviserne er en gruppe kreative tegne-

re fra København og Århus, der alle bræn- 

der for at tegne og at inspirere andre. De 

unge mennesker har mange års erfaring 

inden for tegnefaget og behersker forskel-

lige tegneteknikker, stilarter og design.  

Det er for alle tegneglade piger og drenge 

i alderen 5-12 år.

Tilmelding til Camilla: clb@horsholm.dk

FRI ENTRÉ

ONS 12. FEB KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. dec 2019

ONS 12. FEB KL. 11.00  

DTU  
SCIENCESHOW
  BIBLIOTEKET – FOREDRAG

Der er lagt op til et brag af et show, når 

vi får besøg af de studerende fra DTU 

Scienceshow, som vil underholde med en 

række spektakulære kemi- og fysikforsøg. 

Undervejs vil de studerende forklare nogle 

af de naturvidenskabelige fænomener, vi 

oplever hver dag, og der kommer til at 

være eksplosioner, farver og røg. Det bli-

ver med garanti både lærerigt og sjovt!

Showet henvender sig primært til børn fra 

10-års alderen og op.

FRI ENTRÉ

10 11

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



LØR 22. FEB KL. 10.00

FØRSTEHJÆLPS-
KURSUS TIL  
SMÅBØRNS- 
FORÆLDRE
  SPIESSALEN – FOREDRAG

Når vi bliver forældre, stiller det nogle krav 

til vores bolig. Er boligen børnesikker? 

Hvordan sikrer vi de farlige ting og steder? 

Hvad skal vi gøre, hvis barnet kommer til 

skade? Dette og meget andet vil du blive 

klogere på til dette foredrag om sikkerhed 

og førstehjælp, specielt til baby og små 

børn.

BILLETTER: 40 KR. SØN 23. FEB KL. 16.00

JAN HERTZ:  
SENIOR STAND-UP I FARVER
  LILLETROMMEN – STAND-UP

‘Senior stand-up i farver’ med Jan Hertz er en selvbiografisk, morsom fortælling om de 

valg, man træffer her i livet og konsekvenserne deraf. Jan Hertz giver stand-up genren 

en ny dramatisk udtryksform, når han råt for usødet spiller sig igennem mere end 65 års 

rutsjebanetur med situationer og mennesker, der har klæbet sig fast i hans bevidsthed.

Et dramatisk, sensitivt, kontant, helhjertet livsdrama om konsekvenserne af at måtte 

træffe fra- og tilvalg. Derfor er der mere end 10 medvirkende i forestillingen, når han 

genoplever lyslevende situationer, og publikum “møder” Ebbe Rode, John Price,  

Jørgen Reenberg, Kai Holm, Ejnar Federspiel, Helle Virkner, Poul Bundgaard og  

Dronning Margrethe.

Forestillingen handler om en velopdragen ung mand i indre oprør mod den borgerlige 

opvækst. På et tidspunkt troede han, at der skulle stå kirurg eller præst på hans visitkort, 

men teatret var dragende og har altid ubevidst rumsteret som knirkende gulvbrædder i 

hans eget hus.

Showet handler også om at være ensom og om vekselvirkningen mellem at være social 

og være privat. En nærværende dramatisk fortælling med stand-up tilsnit fuld af mor-

skab og følsomme situationer, der tager fat i publikum.

BILLETTER: 195 KR.

TIR 18. FEB KL. 17.00

 KEND DINE  
KLASSIKERE: 
STEFAN ZWEIG
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom på rundtur i Stefan Zweigs forry-

gende forfatterskab med foredragshol-

der Morten Dyssel, når vi denne tirsdag 

fortsætter den populære klassikerarran-

gementsrække med et af den europæiske 

litteraturhistories store forfatterskaber.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 24. dec 2019

12 13

LØR 15. FEB KL. 10.00
LØR 4. APR KL. 10.00

KREA- 
VÆRKSTEDER
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Den står på kreative sysler, når Simone 

stiller materialer frem og hjælper med 

inspiration og kreative løsninger. Den 

ene gang kan man lave fastelavnsmasker 

(15/2), og den anden gang er det påskeæg 

(4/4). Alder: 4-100 år (børn under 9 år skal 

ledsages af en voksen).

FRI ENTRÉ

TIR 25. FEB KL. 18.30

A BLAST FROM 
THE PAST
  DINESEN – FOREDRAG

Lokal musikentusiast, Gorm Clausen,  

besøger biblioteket med et spændende  

og levende foredrag om, hvordan den  

moderne rock n’ roll-musik opstod i 

1950’erne. Under foredraget skal vi høre 

musik, koncertoptagelser, spændende  

historier og se filmklip med bl.a. Elvis, 

Jerry Lee Lewis og Little Richard.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 31. dec 2019
BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



FRE 28. FEB KL. 15.30

 SIKKE ET VEJR
  BØRNETEATERSALEN – BØRNETEATER

Komisk og poetisk forestilling for de mindste. En paraply åbner sig og en frisk forårseng 

folder sig ud. Blomsterne spirer, og muldvarpen vågner. Med en enkelt håndfuld sand 

forvandles rummet til den hede sommerstrand. Og fødderne bliver brændende varme.  

En blå snor trylles om til det kølige hav, og på magisk vis kan man nu både soppe og 

dykke under havoverfladen. 

Med denne forestilling tager Line Svendsen børnene med på en fantastisk rejse gennem 

de fire årstider. Alder: 1,5-4 år.

BILLETTER: 60 KR.

14 15

ONS 26. FEB KL. 19.00

 SEJE MOR
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Mød Monica Lylloff, jurist og forfatter til 

bogen SEJE MOR – en fortælling om livet 

med 3 børn med særlige behov, når hun 

besøger Hørsholm Bibliotek, hvor hun vil 

fortælle sin egen historie om livet som  

mor til tre børn med handicap.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 1. jan 2020

SØN 1. MAR KL. 16.00

KUNSTEN AT DØ
   STORTROMMEN – TEATER

De karismatiske skuespillere Paolo Nani 

og Kristjan Ingimarsson er tilbage med en 

nybearbejdning af deres Reumert-nomine-

rede forestilling ‘Kunsten at dø’.

Vi følger to klovne på toppen af deres 

karriere, på og bag scenen. Vi ser deres 

fantastiske numre, venskab og succes – og 

vi finder sammen ud af, at en af dem snart 

skal dø. Vi ser, hvordan dette påvirker de-

res liv, og vi ser dem begynde at tænke på 

døden som klovne og afsløre et fantastisk 

mysterium: at der er et liv før døden!

Det er en finurlig, underholdende og 

bevægende forestilling fyldt med gags, 

rytme, musik og poesi – uden at der bliver 

vekslet et eneste ord undervejs. ‘Kunsten 

at dø’ kombinerer latter og gråd og ser 

med humor på et tema, som alle må se 

i øjnene, men som ingen ønsker at se: 

døden.

BILLETTER: FRA 170 KR.

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



MAN 2. MAR KL. 16.00

 HJEMLØS:  
FILM + OPLÆG
  LILLETROMMEN – FILM + OPLÆG

I anledning af Hjemløsemarchen 2020 søn-

dag d. 8. marts stiller Hørsholm Bibliotek 

skarpt på de mennesker i Danmark, der af 

mange forskellige årsager står uden tag 

over hovedet. Vi viser Ditte Haarløv John-

sens gribende dokumentarfilm Hjemløs 

(2010) med et oplæg fra de to initiativta-

gere bag Hjemløsemarchen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 7. jan 2020

ONS 4. MAR KL. 19.00

FILIPPINERNES 
DANMARKS- 
HISTORIE
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Billedforedrag om filippinske gæstearbej-

dere i Danmark. Journalist, historiker og 

forfatter Nina Trige Andersen fortæller, 

hvordan filippinere blev rekrutteret til  

danske arbejdspladser – og siden danske 

hjem – fra 1960’erne og frem, og om hvor-

dan filippinere organiserede sig: i egne  

foreninger, i fagforeninger og i religiøse  

og sociale fællesskaber.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 8. jan 2020

MAN 9. MAR KL. 17.00

 GIRL POWER!
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Vi fejrer Kvindernes Internationale 

Kampdag med et nostalgisk 90’ertrip af 

syntetiske outfits, velkoordinerede danse-

trin og suveræne ørehængere, når vi viser 

koncertfilm med 1990’ernes absolut

største popgruppe, Spice Girls.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 13. jan 2020

MAN 9. MAR KL. 17.30

KVINDESAGS-
KVINDER I  
HØRSHOLM
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Lokalhistorikeren Lisbet Hein vil fortælle 

om tre kvinder fra Hørsholm-Rungsted, 

der på hver deres måde gjorde sig bemær-

ket i samfundsdebatten for omkring 100 

år siden.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 13. jan 2020

LØR 7. MAR KL. 20.00

DJÄMES BRAUN
   STORTROMMEN – KONCERT

Djämes Braun tager på DK-tour med et 

akustisk set-up. “Vi koger de store festi-

valscener med konfetti, ild, røg og damp 

ned til et simpelt lejrbål. Ærligt, simpelt 

og intimt,” siger den populære artist, som 

kickstartede karrieren i 2012 med vinder-

nummeret ‘Duft af bacone’ i Karriere- 

Kanonen på P3.

Det blev et stort hit, og siden har Djämes 

Braun ikke set sig tilbage med populære 

sange som ‘Traktor’, ‘Kom og giv mig alle 

dine penge’, ‘Geronimo’ og ikke mindst 

megahittet ‘Fugle’.

Der er dækket op til en aften fuld af rø-

verhistorier, spontane udbrud, sandheder, 

løgne og snakke med band og publikum 

– kort sagt glæden ved at spille numrene 

uden sikkerhedsnet og tage dem tilbage til 

fællesskabet, hvor musikken har de bedste 

vilkår.

BILLETTER: 220 KR.

16 17

FRE 6. MAR 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 fornem-

melse af sig selv, som er med til at lægge

fundamentet til dit barns motoriske udvik-

ling.

BILLETTER: 40 KR. 

Det er kun baby, der skal have billet.

SØN 8. MAR KL. 14.00

VILLADS FRA 
VALBY
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Nu kommer Louise Schouw Teater med 

teaterversionen af ‘Villads fra Valby’, Anne 

Sofie Hammers populære børnebøger, der 

læses flittigt i børnehaver og indskoling. 

Det er historien om den helt almindelige 

dreng Villads, som har en helt almindelig 

familie: en mor, en far og en storesøster. 

Han bor i et pænt gult hus i en by, der 

hedder Valby.

Villads vil i bund og grund gerne være en 

sød dreng, så at alle folk kan lide ham. Han 

kan ikke finde på at lave ballade. Derimod 

er han rigtig god til at få gode idéer. Og 

så glemmer han ind imellem at tænke 

over, om de voksne mon nu også synes, at 

ideerne er så gode. Og det kan godt give 

en del ballade engang imellem – faktisk 

ret tit!

Både børn og voksne har noget at grine 

af, for ‘Villads fra Valby’ handler om børns 

hverdag, som den ser ud i dag med børne-

have og skolestart, madpakker og mobilte-

lefoner. Og lige så uskyldig den er for børn 

– lige så tåkrummende er den for voksne. 

BILLETTER: FRA 145 KR.

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



LØR 14. MAR KL. 14.00

 ONKEL REJE
   STORTROMMEN – SHOW

‘Onkel Rejes og Brilles Mega Heavy Trylle-

show’, lyder den fulde, mundrette titel på 

Onkel Rejes nye show.

Og det bliver da også mega heavy, når 

Onkel Reje og Brille finder læder, nitter og

tryllestavene frem og tryller sig igennem 

et show med langhårede gæster og tvivl-

somme personager.

Det ene magiske nummer kommer til at 

overtage det andet. Imellem sangene, 

kendt fra Onkel Rejes programmer på 

Ramasjang, dukker der figurer op, som 

børnene også vil genkende. De optræder 

med numre, som både er magiske og til at 

grine af.

Der bliver heavy, røg og masser af grin. En 

magisk fest, dine børn ikke vil gå glip af.

Indeni Onkel Reje gemmer sig Mads Geert-

sen, mens Brian Lykke er Brille og en stribe

andre sære skikkelser. I alt mønstrer Onkel 

Rejes trup en håndfuld skuespillere og en 

flok små heavy-dansere. Det bliver ikke 

kedeligt – og næppe helt politisk korrekt.

BILLETTER: FRA 160 KR.

ONS 11. MAR KL. 17.00

BETYDNINGEN AF      
 GENFORENINGEN 
I DAG
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

2020 står i fejringens tegn, når vi på 

Hørsholm Bibliotek markerer 100-året for 

Sønderjyllands genforening med resten af 

Danmark efter en årrække at have været 

under tysk herredømme.

Lektor i historie ved Syddansk Universitet, 

Per Grau Møller, vil i dette foredrag sætte 

fokus på historien om Genforeningen, hvil-

ken betydning den havde i samtiden, og 

hvordan overgangen til dansk styre fore-

gik. Foredraget vil også berøre, hvordan 

forholdene er i grænselandet i dag.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 15. jan 2020

TIR 10. MAR KL. 19.30

DON JUAN
  STORTROMMEN – OPERA

Operatruppen Nontardar og Den Fynske Opera er gået sammen om denne opsætning af 

Mozarts opera Don Juan. Adelsmanden, levemanden og skørtejægeren Don Juan nægter 

sig intet i livet, især ikke på damefronten. Han tager for sig i tilværelsen uden at spørge, 

og hvis det kræver løgne, vold og endda mord, holder han sig ikke tilbage.

I hans slipstrøm møder vi de fortumlede mennesker, hvis liv han har vendt på hovedet. 

Kvinderne går mere eller mindre frivilligt erotisk kaos i møde, men når Don Juan rykker 

videre til næste erobring, må de hævne sig, blandt andet med hjælp fra mænd, de selv 

har bedraget. Også Don Juans forpryglede tjener får nok af at skrive nedlagte damer i 

mandtal.

Don Juan er på den ene side en morsom forvekslingskomedie og på den anden side en 

intelligent studie i dæmonisk livslyst og seksuel besættelse. Operafortællingens

hæsblæsende og morsomme dialog er på dansk, mens Mozarts udødelige musik synges 

på italiensk. Det er for kendere, for de let øvede og især for dem, der aldrig har set en 

opera før. 

BILLETTER: FRA 250 KR.

LØR 14. MAR KL. 11.00

LASSE-LEIF 
BANKO OG  
FORFATTER- 
FOREDRAG
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Kom til banko og højtlæsning med for- 

fatter Mette Finderup, der har skrevet  

de populære børnebøger om Lasse-Leif.  

Mette vil fortælle om tilblivelsen af bø-

gerne og læse højt fra en af historierne. 

Børnene får udleveret en bankoplade, så 

de kan spille Lasse-Leif banko undervejs. 

For børn fra 3-6 år. Obs: Der er kun plads 

til 1 voksen pr. barn.

BILLETTER: 25 KR.

Det er kun børn, der skal have billet.

18 19

TOR 12. MAR KL. 19.30

 COMEDY-
KLUBBEN: 
MICHAEL SCHØT 
& NATASHA 
BROCK
  LILLETROMMEN – STAND-UP

Natasha Brock er en personlig og åben 

komiker, der gerne deler ud af sig selv, og 

det fik hende blandt andet nomineret til 

Talentprisen ved Zulu Comedy Galla 2018 

og i finalen i DM i Stand-up 2017. Hun bru-

ger sin charmerende facon til at fyre nogle 

rigtigt skarpe jokes afsted, og ingen emner 

er hellige for hende. 

På sin egen charmerende facon vender 

Michael Schøt aktuelle begivenheder op 

og ned – og med lige dele kritisk obser-

vans og barnlig interesse hiver han verden 

ud af proportioner og ned i øjenhøjde, så 

latteren er den eneste udvej.

BILLETTER: 130 KR.



FRE 20. MAR KL. 15.30

SOKKEN 
  BØRNETEATERSALEN – BØRNETEATER

Kolde fødder er der ingen, der skal have, 

så længe der er gode røde uldsokker, som 

luner. Ret, vrang, ret, vrang, en maske, to 

masker. Nu skal der strikkes, for når den 

ene fod har fået en flot rød sok, så vil den

anden også ha’ en.

En forestilling for de yngste, der fortæller 

os, at selv om man er lille, kan man gøre 

en stor forskel. Alder: 1-4 år.

BILLETTER: 60 KR.

LØR 21. MAR KL. 10.30

LÆR OM  
MONTERING – 
STRIKKEWORK- 
SHOP MED KATJA
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

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. Medbring strik, der skal 

eftermonteres eller garn og pinde.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 25. jan 2020

TIR 17. MAR KL. 19.30

HELENE BLUM
   STORTROMMEN – KLASSISK

Hørsholm Musikforening præsenterer 

Helene Blum og Harald Haugaard Band, 

der sammen nyfortolker den danske 

sangskat og folkemusiktradition. 

Som musiker, komponist og sanger har 

Helene Blum med sine nutidige og ved-

kommende fortolkninger af traditionelle 

sange været med til at give begrebet 

dansk folkemusik en ny betydning – ofte 

akkompagneret af sin ægtefælle, violini-

sten Harald Haugaard, og hans orkester. 

Hendes seneste album er ‘Dråber af tid’ 

fra 2017. 

BILLETTER: 150 KR.

ONS 18. MAR KL. 17.00

KEND DINE  
KLASSIKERE:  
VIRGINIA WOOLF
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Gå på opdagelse i det ikoniske værk Mrs. 

Dalloway af Virginia Woolf med ph.d., 

litterat og skribent ved bl.a. Dagbladet 

Information Elisabeth Skou. 

Mrs. Dalloway er en af Virginia Woolfs stør-

ste romaner og samtidig en nøgle til både

mellemkrigstidens litteratur og resten af 

det stilistisk uovertrufne forfatterskab. Hør 

om Woolfs særlige stream-of-conscious-

ness-stil og om hendes visionære skildrin-

ger af bl.a. fællesskab, storbyen, krigstrau-

mer, kvindeliv og seksualitet.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 22. jan 2020

20 21

LØR 21. MAR KL. 20.00

BURHAN G
   STORTROMMEN – KONCERT

Burhan G’s akustiske tour kommer få 

måneder efter hans stort anlagte juleturné 

med Danmarks Underholdningsorkester. 

Sangeren, der også mestrer storslåede

sceneproduktioner, kommer på sin akusti-

ske tour til Hørsholm med kun to musikere 

og én korsanger. 

Det nedbarberede set-up tvinger Burhan 

G til at gentænke sit omfattende katalog 

af hits og finde ud af, hvordan sangene 

skal fortolkes i den akustiske besætning 

med publikum helt tæt på. 

Burhan G’s mange hits tæller singler som 

Kalder Mig Hjem, Jeg Vil Have Dig For Mig 

Selv, Mest Ondt, Tættere På Himlen, Jeg’ I 

Live og julehittet Tinka med Frida Bryg-

mann.

BILLETTER: 345 KR.

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



MAN 23. MAR KL. 16.00

MUSIKFILM: 
EIGHT DAYS 
A WEEK: THE 
TOURING YEARS
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Vi viser den Oscar-vindende filminstruktør  

Ron Howards musikdokumentar Eight 

Days A Week: The Touring Years (2016) 

om legendariske The Beatles.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 27. jan 2020 

TIR 24. MAR KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 28. jan 2020

TIR 24. MAR KL. 19.30

2 PÅ TUR
   STORTROMMEN – TEATER

Peter Schrøder og Kurt Ravn spiller to ældre herrer, som nægter at give op, selv om det 

egentlig er for sent. De er indlagt på hospitalet med hver sin terminale sygdom. Det varer 

dog ikke længe, før de beslutter sig for, at de ikke bare vil ligge og vente på døden.  

Så de griber dagen og flygter. Med dropstativ og iklædt pyjamas stiller de sig op ved  

den nærmeste landevej og blaffer; klar til nye – sidste – eventyr.

På deres vej møder de mange forskellige mennesker spillet af Paw Henriksen og Kristine 

Yde, som påvirker retning og udfald på deres lille udflugt. Da de møder en gravid kvinde, 

hvis kæreste har forladt hende, sætter de sig for at finde ham. Men dét de ender med at 

finde, er en voksen datter, der griber muligheden for at lære sin far at kende.

I løbet af den korte tid, deres tur varer, erfarer de, at tilfældige hændelser fører til nye 

hændelser, som får betydning i nuet. Sådan er livet også. Vi kender endestationen for  

de to mænds tur, men vejen derhen er fuld af livsglæde og håb for fremtiden.

‘2 på tur’ med originaltitlen ‘Moins 2’, er skrevet af Samuel Benchetrit og blev i 2006  

nomineret til Moliére-prisen som årets bedste franske dramatik. Nu giver Folketeatret

denne morsomme og rørende komedie om en afskedstur med manér Danmarkspremiere

og liv på landevejene som turnéforestilling.

BILLETTER: FRA 250 KR.

22 23

TOR 26. MAR KL. 18.30

FORFATTER- 
FOREDRAG: 
ANNA ELISABETH 
JESSEN
  DINESEN – FOREDRAG

Romanen Om hundrede år begynder, 

da første verdenskrig bryder ud. Solda-

ten Hans, der som dansk sønderjyde må 

kæmpe på tysk side, vender aldrig hjem til 

slægtsgården. I stedet overtager svogeren 

og søsteren gården. De får fem børn hvis 

liv præges voldsomt af de spor, som den 

store krig trækker helt op til 2014. Et med-

rivende tidsbillede med grumme skæbner

og et skarpt blik for det usagtes evne til at 

forme og forkludre livet for en familie.

En danmarkshistorie, landbrugshistorie  

og kvindehistorie fortalt fra skiftende  

perspektiver i hundrede korte nedslag  

fra 1914-2014, et for hvert år. 

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 30. jan 2020

FRE 27. MAR KL. 20.00

FLAMENCO DE 
SEVILLA
   STORTROMMEN – DANS OG KONCERT

Ægte spansk flamenco-stemning vil  

sprede sig i Trommen, når vi præsenterer  

Flamenco de Sevilla, der i centrum har  

den prisvindende flamenco-danserinde 

Lakshmi Basile “La Chimi”.

Hun har gennem flere år været fastansat 

på et af Sevillas anerkendte tablaos El 

Palacio Andaluz og ved flere lejligheder 

optrådt ifm. Bianal de arte Flamenco i 

Sevilla, som er den største internationale 

flamencofestival i verden.

Hun akkompagneres vokalt af de to fla-

menco-sangere Juan Murube og Gustavo 

Rey. Juan Murube er en ung sanger med 

stort potentiale og har blandt andet sam-

arbejdet med en af flamencoens største 

legender Manuel de Paula. Gustavo Rey er 

kunstnernavn for Gustav Carl Rey Hen-

ningsen, en af Nordens mest anerkendte 

og anvendte flamencosangere.

BILLETTER: 170 KR.



ONS 1. APR KL. 17.00

KEND DINE  
KLASSIKERE:   
 CHARLES  
DICKENS
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Kom tættere på forfatteren Charles 

Dickens og romanen Store forventninger 

(1860-61), når cand.mag. i dansk, engelsk 

og teatervidenskab Lise Lotte Frederik-

sen denne onsdag vil introducere til et af 

den engelsksprogede litteraturs absolutte 

hovedværker.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 5. feb 2020

TIR 14. APR KL. 19.00

LIVESTREAMEDE 
FOREDRAG –  
IG NOBEL PRIZE
  LILLETROMMEN – FOREDRAG

Forelæsning ved grundlæggeren af Ig  

Nobel Prize Marc Abrahams samt tre  

prisvindere. Kom til denne forelæsning  

og få et humoristisk indblik i prisvindende 

forskning, som både er kreativ, utrolig og 

bizar, men dog stadig seriøs. NB. Foredra-

get foregår på engelsk og er ikke tekstet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 18. feb 2020

TIR 31. MAR KL. 19.00

MUSIKSKOLE- 
KONCERT
   STORTROMMEN – KONCERT

Festlig forårskoncert med talentfulde  

elever fra Hørsholm Musikskole.

Traditionen tro er der musik for enhver 

smag, når Hørsholm Musikskole byder på 

årets store festlige koncert i Trommen.

Programmet er alsidigt og varieret, når 

solister og ensembler i alle aldersgrupper

bringer publikum gennem en bred palette 

af både rytmiske og klassiske genrer.

Endelig kan publikum glæde sig til det  

store fællesnummer Ballonflugten, som  

er komponeret af musikskolens lærere 

Morten Thybo og Stephen Henriksen. 

Her bliver scenen fyldt helt ud til kanten  

af glade musikskoleelever. 

BILLETTER: FRA 70 KR.

Billetsalg fra 17. feb 2020

24 25

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)

LØR 28. MAR KL. 20.00

THE KILKENNYS
   STORTROMMEN – KONCERT

The Kilkennys har begejstret publikum i Danmark i en årrække og vender tilbage på 

endnu en Danmarksturné. The Kilkennys består af de fire irske, charmerende sangfugle 

og musikere Davey Cashin (banjo, mandolin, guitar, irske fløjter), Mick Martin (irske fløjter, 

bodhran), Tommy Mackey (bas) og Robbie Campion (guitar, mandolin, banjo, vokal).

Bandet er kendt for at forvandle de traditionelle irske-keltiske toner til moderne irsk

popmusik. Deres unikke og dygtige spillestil med et væld af instrumenter som bodhran, 

percussion, mandolin, banjo, guitar og irske fløjter samt deres vokale talent har gjort dem 

til et højt elsket band blandt det irske folkefærd – og blandt elskere af irsk folkemusik i 

hele verden.

The Kilkennys har delt scene med nogle af Irlands mest prominente musikalske ikoner,

herunder Shane McGowan og Finbar Furey, og de regnes for værdige arvtagere efter 

legendariske The Dubliners.

BILLETTER: 340 KR.



TOR 16. APR KL. 16.00

KNUD ROMERS 
ABC
   STORTROMMEN – MUSIKFORESTIL-

LING 

Lad sanserne boltre sig i en underfun-

dig og lærerig bogstavssafari, der med 

udgangspunkt i Knud Romers bidende og 

poetiske bogstavsfabler rusker alfabetet 

rundt og sammensætter det på ny i en ka-

kofoni af farverige billeder, musik og dans.

Forestillingen er baseret på børnebogen 

‘Knud Romers ABC’, John Kørners billed-

kunstneriske dyreunivers og Bent Søren-

sens nykomponerede musik og skaber 

tilsammen en smuk koreograferet scenisk 

sangleg for alle fra 7 år.

Den nye børneforestilling er produceret 

af sART Danseteater, Den Fynske Opera 

og BaggårdTeatret og instrueret af Sofie 

Christiansen.

BILLETTER: FRA 50 KR.

FRE 17. APR KL. 17.00

LIVESHOW. WTF ER DET?  
MED YOUTUBER MARIA JARJIS
   STORTROMMEN – FOREDRAG

Vær med til en liveoptagelse til YouTube-kanalen “WTF er det?”, som Maria Jarjis står 

bag. Med et glimt i øjet og iført sin hvide kittel tager Maria dig med på opdagelse i for-

underlige emner på en ny, sjov og spændende måde. Så er du optaget af videnskabelige 

eller mytiske fænomener som sorte huller, dobbeltgængere og zombier, så må du ikke  

gå glip af dette liveshow!

BILLETTER: 60 KR.

26 27

LØR 18. APR KL. 20.00

 CAROLINE  
HENDERSON
   STORTROMMEN – KONCERT

Trommen er blandt den håndfuld danske 

spillesteder, Caroline Henderson har valgt 

til en turné i forbindelse med lanceringen 

af sit nye soloalbum ‘Den danske sang’, 

som udkommer 28. februar 2020. ‘Den 

danske sang’ er Caroline Hendersons 

første soloplade på dansk og udkommer 

25 år efter hendes debut som solist med 

albummet ‘Cinemataztic’.

‘Den danske sang’ er en auditiv historie om 

livet som rejse, om at blive adopteret af et 

nyt land, om at lære et nyt sprog og forstå 

sig selv på ny gennem det fremmede. For 

Caroline Henderson, som har svensk mor, 

amerikansk far og er opvokset i Sverige, 

har musikken spillet en stor rolle i den 

proces. På det nye album dykker hun ned 

i den danske sangskat og fortolker nogle 

betydningsfulde sange, som for hende har 

været en vejviser i det ukendte.

På albummet blandes et akustisk udtryk 

med et elektronisk. Nogle af fortolknin-

gerne er barberet helt ned og har et lyrisk 

nordisk jazzpræg. Andre har beats eller 

kor og symfoniorkester med i arrangemen-

terne.

BILLETTER: 370 KR.



SØN 19. APR KL. 15.00

‘DEN FLYVENDE  
HOLLÆNDER’ 
MED  
INTRODUKTION 
AF POUL ELMING 
   STORTROMMEN – OPERAFILM

Når OperaBio viser Wagners ‘Den flyvende 

hollænder’, vil operaen blive introduce-

ret af operasanger Poul Elming. Han vil 

fortælle om sine egne oplevelser med den 

berømte opera om spøgelsesskibet, men 

vil også komme ind på andre af operaerne 

i forårets program i OperaBio.

Poul Elming er først og fremmest kendt 

som Wagner-tenor, men har medvirket 

i en lang række forskellige operaer og 

operetter. Han er uddannet i Aalborg og 

Århus og har studeret videre i Wiesbaden, 

København og New York.

Han indledte sin karriere som baryton og 

fik sit internationale gennembrud efter en 

stemmeomlægning til tenor. Ud over sine 

25 år på Det Kgl. Teater har Poul Elming 

sunget i operahuse over hele verden.

BILLETTER: 195 KR.

28 29

MAN 20. APR KL. 16.00

KONCERTFILM: 
NORAH JONES  
– LIVE IN 2004
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Vi viser jazzsangerinden Norah Jones i en 

koncertfilm fra 2004. Hør numre som Sun-

rise, Come away with me, Don’t know why 

og Those sweet words. Ved denne koncert 

er der flere gæsteoptrædener – hvoraf en 

af dem er Dolly Parton.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 24. feb 2020

LØR 25. APR KL. 15.00

 GENFORENINGSFEST
  UDLÅNET – KAGEBORD, FOREDRAG OG FÆLLESSANG

2020 står i fejringens tegn, når vi på Hørsholm Bibliotek markerer 100-året for  

Sønderjyllands genforening med resten af Danmark efter en årrække at have været  

under tysk herredømme.

Foråret vil byde på hele tre spændende arrangementer, som hver især markerer gen- 

foreningen: Et historisk foredrag, et forfatterforedrag med Anna Elisabeth Jessen samt 

et brag af en fejring i samarbejde med vores lokale afdeling af Grænseforeningen, hvor 

vi dækker op til et stort fælles sønderjysk kaffebord med kager i hobetal, foredrag og 

fællessang.

Alle er velkomne til det festlige sønderjyske kaffebord, men der kræves en gratisbillet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 29. feb 2020

LØR 25. APR KL. 10.00 

MANGA TEGNE-
WORKSHOP
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Er du bidt af japansk tegnekunst, tosset 

med Pokémon-universet, eller måske bare 

interesseret i at lære at tegne noget nyt?

Så er der mulighed for at deltage i to 

Manga tegneworkshops, hvor børnene 

igennem et kreativt forløb lærer at tegne 

en Mangafigur – figuren med de karakteri-

stiske store øjne og de sjove udtryk, som 

kendetegner den japanske tegnekunst.

  

Underviserne er en gruppe kreative tegne-

re fra København og Århus, der alle bræn- 

der for at tegne og at inspirere andre. De 

unge mennesker har mange års erfaring 

inden for tegnefaget og behersker forskel-

lige tegneteknikker, stilarter og design.  

Det er for alle tegneglade piger og drenge 

i alderen 5-12 år. 

 

Tilmelding til Camilla: clb@horsholm.dk

FRI ENTRÉ

BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



MAN 27. APR KL. 19.00

3ATER: HUMAN IN BALANCE
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Den tredje og sidste forestilling i denne sæsons 3ater er med det aarhusianske kompagni 

DON GNU, der endnu engang sætter alt på et bræt! Balancerende på den gigantiske vip-

pescene 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 samarbejde mellem de to kulturhovedstæder i 2017, 

Aarhus og Pafos i Cypern. Forestillingen 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 videoprojektioner 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.

3ATER-BILLETTER (NATTERGALEN + HUMAN IN BALANCE): 100 KR.

BILLETTER (ENKELTFORESTILLING): 125 KR.

TIR 28. APR KL. 19.30

 COMEDY-
KLUBBEN: 
MARTIN  
NØRGAARD & 
PELLE LUNDBERG
  LILLETROMMEN – STAND-UP

Martin Nørgaard er et af landets aller- 

sjoveste mennesker, når han ruller sin 

vanvidsmaskine af raseri i gang. Det er 

stand-up leveret i højt tempo og med stort 

temperament. I 2019 var Martin landet 

rundt med sit onemanshow ‘Hygge’. 

Siden foråret 2019 har han lavet DR P3 

satire-podcasten ‘Det Tomme Magasin’ 

sammen med Elias Ehlers og DJ Noize. 

Pelle Lundberg er trods sin tilbagelænede 

stil en fremadstormende komiker på den 

danske stand-up scene. Det kulminerede 

i 2018, da han modtog branchens aner-

kendelse og vandt Talentprisen ved Zulu 

Comedy Galla. På en afslappet og rolig 

måde sætter Pelle små hverdagssituati-

oner og trivialiteter på spidsen, når han 

joker om alt fra børnenavne til Hammer-

slag og Disneysange.

BILLETTER: 130 KR.

30 31

LØR 25. APR KL. 20.00

MARIYAH
   STORTROMMEN – KONCERT

Sangerinden MARIYAH har vundet stor 

popularitet de seneste år, ikke mindst i 

Kina og Vietnam, og nu er hun aktuel med 

sin debut-EP som soloartist og en tour, der 

bringer hende til Trommen.

MARIYAH har selv skrevet, komponeret 

og delvist produceret de fem numre på 

EP’en, som med titlen ‘Dragon Entering’ 

bærer præg af, at MARIYAH i Kina kaldes 

‘Den Blå Drage’. ‘Dragon Entering’ udkom i 

september 2019, og MARIYAH indtager nu 

spillesteder i Danmark og udlandet med 

sit band bestående af DJ Luke Rocc og 

trommeslageren Sune Bjerg.

MARIYAH er kendt for sin smitsomme 

energi og en fængende, elektronisk hy-

bridpop, hvor ingredienser af alt fra rock 

til world og rap leveres med MARIYAHs 

energiske sceneoptræden og stærke vokal.

I 2014 vandt MARIYAH en Danish Music 

Award for ‘Bedste Live Act’ sammen med 

fiesta-punk bandet Patchanka. I 2017 

turnerede hun i 24 kinesiske byer som den 

ene halvdel af duoen M.E.T.A.

BILLETTER: 90 KR.

SØN 26. APR KL. 19.30

NIELS LAN DOKY
   STORTROMMEN – KONCERT

Jazzpianisten Niels Lan Doky har i en lang årrække tilhørt verdenseliten og udgivet over 

40 albummer i eget navn. Han besøger Trommen med sin danske trio, som udover Lan 

Doky selv tæller kontrabassisten Tobias Dall og trommeslageren Niclas Bardeleben.

Med sig vil de have det dugfriske album ‘River of Time’, som udkommer i april 2020 

umiddelbart inden DK-turnéens start.

Trioen har siden dannelsen i 2011 høstet stor international anerkendelse, ikke mindst  

i lande som Japan, Sydkorea, Spanien og U.K. I 2014 udkom albummet ‘Scandinavian  

Standards’ i USA på Warner Music.

I sommeren 2019 blev albummet ‘Improvisation On Life’, som siden 2017 kun har været 

tilgængeligt i Asien, udsendt i resten af verden.

BILLETTER: FRA 195 KR.



MAN 4. MAJ KL. 16.00

BALLETFILM I  
LILLETROMMEN
  LILLETROMMEN – KONCERTFILM

Degas’ Little Dancer (2010) er en hyl-

dest-ballet til den franske maler og bil-

ledhugger Edgar Degas med afsæt i hans 

berømte skulptur Danserinde med bal-

letskørt, fjorten år. Varighed: 1t og 51min.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 9. mar 2020

ONS 29. APR KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 4. mar 2020

ONS 6. MAJ KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 15. apr 2020

ONS 6. MAJ KL. 20.00

ANNE LINNET  
– PÅ TURNÉ MED TOVE DITLEVSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Anne Linnet er klar med en ny godbid til sit store og trofaste publikum: en DK-tour, hvor 

hun synger sangene fra sine to berømte Tove Ditlevsen-plader, ‘Kvindesind’ fra 1978 og 

‘Barndommens gade’ fra 1986.

Hun er lige så glad for Tove Ditlevsens tekster i dag som dengang, da de er “tidløse”, som 

hun siger: “De kan tages op når som helst, og derfor er jeg ikke overrasket over, at hun 

stadig læses flittigt, også af de unge generationer”.

Det er første gang, hun giver koncerter med disse to plader i fokus. Anne Linnet vil ikke 

udelukke, at hun ud over sangene fra ‘Kvindesind’ og ‘Barndommens gade’ vil forkæle 

publikum med udvalgte numre fra sin imponerende karriere.

Med sig har Anne Linnet et band på en håndfuld musikere, men koncerten bliver over- 

vejende akustisk.

BILLETTER: 345 KR.

LØR 9. MAJ KL. 13.00
LØR 23. MAJ KL. 13.00
LØR 20. JUN KL. 13.00

BIG BAND  
FESTIVAL
GÅGADEN – BIG BAND JAZZ

Trommen rykker ud i gågaden og præsen-

terer tre lørdage i maj og juni en big band 

festival, hvor du kan høre swingende big 

band-musik med tre dygtige orkestre.

Farum Big Band (9.5) dækker næsten alle 

stilarter, men er især kendt for deres Las 

Vegas-stil med forsanger Erik Skiold, der 

genskaber klassikerne af legender som 

Frank Sinatra, Dean Martin, Poul Anka,  

Luis Prima og Elvis.

Rudersdal Big Band (23.5) er et fuldt 

besat ægte big band bestående af 18 

entusiastiske amatørmusikere samt lejlig-

hedsvis sangere. Orkestret spiller swin-

gende dynamisk jazz med afsæt i Count 

Basie, Duke Ellington og Glenn Miller med 

afstikkere til latin, soul, funk og rock.

Mr. Andersson Big Band (20.6) så dagens 

lys i 2015 til Copenhagen Jazzfestival. 

Orkesterleder Jesper Andersson har kom-

poneret og arrangeret musikken til dette 

orkester af dygtige musikere, der leverer 

original og skøn big band-musik.

GRATIS ENTRÉ

32 33

LØR 2. MAJ KL. 20.00 

LOS CUBRAZ
   STORTROMMEN – KONCERT OG DANS

Los Cubraz kommer for første gang til 

Trommen og byder på en salsaaften i de 

cubanske rytmers tegn, og hvor alle, i alle 

aldre, kan byde hinanden op til dans, uan-

set om man kan danse salsa eller ej.

Det vigtigste er at more sig, og Los 

Cubraz skal nok sørge for, at der kommer 

gang i dansegulvet! Los Cubraz spiller 

salsa og son-musik fra Cuba. Musikken er 

en blanding af gamle klassikere og numre 

fra den mere moderne salsa.

Los Cubraz består af tre cubanere og tre 

danskere, og med sangeren Henri Benitez 

i front får du musik med ægte cubansk 

stemning.

BILLETTER 90 KR.BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.billetten.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første film)

BIOGRAF 

Trommen.dk

Trommens biograf-app: “Trommen”

Billetautomat i foyer



MAN 11. MAJ KL. 19.00

BANDAFTEN
  LILLETROMMEN – KONCERT

Musikskolen inviterer til Bandaften i Lille-

trommen. Oplev en festlig og musikalsk 

varieret aften med rytmiske bands fra 

Hørsholm Musikskole.

FRI ENTRÉ

TIR 12. MAJ KL. 17.00

FORTIDENS  
 JERNUDVINDING I 
NORDSJÆLLAND
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Jakob Schlein 

Andersen, Museum Nordsjælland. Nye 

fund af jernudvindingspladser fra Nord-

sjælland kaster lys over, hvordan en tekno-

logisk landvinding for ca. 2.500 år siden 

var med til at forandre fortidens samfund.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 17. mar 2020

34 35

LØR 16. MAJ KL. 20.00

SINNE EEG & DR 
BIG BAND
   STORTROMMEN – KONCERT

Den danske jazzdiva Sinne Eeg & DR Big 

Band turnerer med musikken fra deres 

nye fælles album ‘We’ve Just Begun’. Det 

er ikke nyt at DR Big Band og Sinne Eeg 

optræder sammen, men at de nu er gået 

all in og sammen har indspillet det nye 

album, er deres største projekt til dato.

Sinne og orkesteret ønskede at genfinde 

den fantastiske lyd fra de gode gamle 

dage, hvor big bands, som dem der blev 

ledet af Count Basie og Quincy Jones, 

dominerede. Derfor er albummet mixet af 

den amerikanske legende Al Schmitt, som 

tidligere har mixet albums for ikoner som 

Frank Sinatra, Ray Charles, Nat King Cole 

og Paul McCartney.

Det nye album ‘We’ve Just Begun’ bringer 

os helt tæt på Sinne Eeg som både sangs-

kriver, komponist og ikke mindst sanger-

inde, mens DR Big Band´s 19 forrygende 

musikere folder sig ud i en perlerække af 

iørefaldende arrangementer, der balance- 

rer mellem klassisk og moderne big-

band-lyd.

Den ene halvdel af numrene på ‘We’ve 

Just Begun’ er originalkompositioner skre-

vet specielt til det nye album. Den anden 

halvdel er arrangementer af jazz-standar-

derne ‘My Favorite Things’, ‘Comes Love’ 

og ‘Detour Ahead’ samt de danske sange 

‘Hvorfor Er Lykken Så Lunefuld’ og ‘Snak-

ker med Mig Selv’, som her fremføres på 

engelsk under titlen ‘Talking To Myself’.

BILLETTER: 345 KR. 

FRE 15. MAJ KL. 20.00

ROCAZINO
   STORTROMMEN – KONCERT

Det legendariske 80’er band Rocazino turnerer igen med alle sine hits, og der er dømt 

ren syng med-fest, når det populære orkester centreret omkring de originale medlemmer 

Jesper Winge Leisner og Ulla Cold rammer Trommen.

Rocazino opstod i 1979 på initiativ af Jesper Winge Leisner. Året efter kom Ulla Cold 

med. Først var hun kun med som baggrundsvokalist, men da bandet i 1982 fik en plade- 

kontrakt hos Polygram, var det under betingelse af, at Ulla Cold var forsanger på alle 

numre.

Bandets første single med A-siden ‘Elsk mig i nat’ udkom i juli 1982, og siden fulgte klas-

sikere som ‘All my love’, ‘Ridder lykke’, ‘Dine øjne er så blå’, ‘Jeg savner dig’ og landshol-

dets slagsang ‘En for alle (alle for én)’ før EM 1988.

Rocazinos helt specielle sangerinde Ulla Cold står stadig i front. Hendes personlige vokal 

og Jesper Winge Leisners sange blev soundtrack til flere generationers forelskelser, 

fester og glade dage.

BILLETTER: 275 KR.



TIR 2. JUN KL. 19.30

 COMEDY-
KLUBBEN: 
ANE HØGSBERG  
& THOMAS  
HARTMANN
  LILLETROMMEN – STAND-UP

Ane Høgsberg er en grænsesøgende og 

kompromisløs komiker, som holder af 

at tale om de mørke sider i mennesket. 

Materialet er leveret med en jysk charme, 

der gør det svært ikke at overgive sig til 

grinet. Hun har optrådt siden 2008 og har 

arbejdet på succeser som Nørgaards Net-

fix og været vært ved DM i stand-up 2017.

I foråret 2019 turnerede hun med

soloshowet Døden Har En Årsag. 

Thomas Hartmann er en verbal-ekvilibrist i 

særklasse! Det er den rette betegnelse for 

en komiker, der som ingen anden formår 

at underholde om hverdagen i en strøm af 

intelligente og ustyrligt sjove betragtning-

er. Det har gjort ham til en af de mest

efterspurgte inden for stand-up i Danmark 

– både som komiker og tekstforfatter.

BILLETTER: 130 KR.

LØR 16. MAJ KL. 10.00

 EVENTYR OG 
MAGI I  
ARBORETET
  ARBORETET – LEG OG LÆRING

Gå på opdagelse i Terapihaven med eks-

perter fra KU. Find vej gennem Arboretet 

og løs opgaveløbet sammen med dine for-

ældre, hvor du bl.a. kan lære om spiselige 

og giftige planter eller finde en passende 

gren til din helt personlige tryllestav! Find 

din kreative side frem og lav eventyrfigu-

rer af naturmaterialer. Find roen i vores 

læsekrog – eller slap af under trækronerne, 

mens du lytter til historier om trolde og 

magi. Du kan også deltage i en quiz, hvor 

din viden om trolde, hekse og magi bliver 

udfordret. 

Kort sagt: Der er aktiviteter for enhver 

smag og alder, når Arboretet i samarbejde 

med biblioteket åbner dørene og inviterer 

‘udenfor’.

FRI ENTRÉ

ONS 10. JUN KL. 16.00

 GUIDET 
FÆLLESLÆSNING
  CAROLINE MATHILDE – OPLÆSNING   

OG SAMTALE

Sammen går vi lyset og sommeren i møde 

med et dyk ned i en perlerække af gode 

noveller. Læsegruppeleder, Signe Thom-

sen, læser teksterne op, og herefter taler 

vi i fællesskab om dem. Alle er velkomne, 

ingen forkundskaber kræves – blot lysten 

til at bruge 1 time i selskab med andre og 

litteraturen.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 11. mar 2020

TIR 19. MAJ KL. 17.00

JAGTEN PÅ  
 GENSTANDE FRA 
HIRSCHHOLM 
SLOT
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Kristoffer 

Schmidt, Museum Nordsjælland. Kom og 

hør museumsinspektør, ph.d. Kristoffer 

Schmidt fortælle om Hirschholm Slots 

nedrivning og årsagerne dertil, hvorledes 

slottets eksteriør og interiør spredtes over 

hele landet, og hvor flere af disse ting 

findes i dag.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 24. mar 2020

TIR 26. MAJ KL. 17.00

EN DANNELSES-
REJSE GENNEM 
NORDSJÆLLAND
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Lokalhistorisk foredrag v. Jesper Munk  

Andersen, Museum Nordsjælland. Publikum 

tages med tilbage til den nordsjællandske 

sommer i 1785 og ind i fortællingen om, 

hvordan moderne opdragelsesidealer og 

undervisningsprincipper kom til verden 

i slutningen af 1700-tallet inspireret af 

oplysningstidens nye paroler og en fædre-

landsforståelse med afsæt i den nordsjæl-

landske natur.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 31. mar 2020
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ONS 27. MAJ KL. 17.00

FÅ VURDERET 
DINE TING PÅ 
BIBLIOTEKET
  SPIESSALEN – VURDERING

Arvestykker, kunst, designklassikere og 

meget mere bliver vurderet, når Auktions-

huset igen besøger Hørsholm Bibliotek. 

Medbring en genstand eller – hvis det, du 

ønsker vurderet, er for stort – et foto.

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.billetten.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første film)



BABYBIO
Forældre på barsel skal ikke snydes for en biograftur, selv om 

de passer deres barn. Derfor tilbyder Trommen babybio sidste 
onsdag i måneden kl. 10.00 (på nær i skoleferier).

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.

UNG I HØRSHOLMS FILMKLUB
Ung i Hørsholms Filmklub er en ny filmklub for Hørsholms  

unge skabt i samarbejde mellem Ung i Hørsholm og Kulturhus 

Trommen. Billetprisen er kun 25 kroner pr. visning.

De i alt seks film på forårets program er udvalgt i samarbejde 

med unge fra Ung i Hørsholm og er nye premierefilm for unge 

fra mellemtrinnet og udskolingen.

Du tilmelder dig filmklubben på ungihørsholm.dk på samme 

vilkår, som når du melder dig til Ung i Hørsholms øvrige tilbud. 

Forårets program

6. feb: Spioner på missioner og Birds of prey

5. mar: Fremad og endnu ukendt titel (følg med på Trommen.dk)

2. apr: Trolls på verdensturné og Mulan

Restaurant Bøf & Bolle tilbyder burger og fritter for 75 kroner 

(tilmelding på ungihørsholm.dk kræves), mens Kulturhus  

Trommen giver en lille popcorn til alle unge biografgæster. 

Drikkevarer købes separat.
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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

Foråret 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 til: Wozzeck (16/2), Porgy And Bess (15/3), Agrippina 

(5/4), Den Flyvende Hollænder med intro ved operasanger Poul 

Elming (19/4), Tosca (10/5) og Maria Stuarda (7/6).

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

prisen.  

 

Programmet for Operabio opdateres løbende på Trommen.dk.

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

se en aktuel premierefilm i godt selskab. Er du medlem af Ældre 

Sagen får du 10 kr. i rabat.

Kom i god tid. Vi giver hver gang kaffe og kage inden filmen.

  

På Trommen.dk, under menupunktet Seniorbio, kan du løbende 

holde øje med de kommende seniorbiofilm.

PREMIERE 30. JAN

KLOVN THE FINAL
Tredje og bebudet sidste Klovn-film 

med Frank Hvam og Casper Christensen 

kredser om ægteskab og kærlighed med 

udgangspunkt i Franks 50-års fødselsdag. 

Næppe kedeligt.

PREMIERE 20. FEB 

 CALL OF THE WILD
Familiefilm om det unikke venskab mellem 

en mand (Harrison Ford) og en hund løst 

baseret på Jack Londons klassiker af sam-

me navn.

PREMIERE 2. APR

NO TIME TO DIE
I den 25. film om Agent 007 er James 

Bond stoppet som aktiv agent og nyder 

livet på Jamaica. Freden slutter, da hans 

gamle ven Felix Leiter fra CIA beder ham 

om hjælp.

PREMIERE 6. FEB

DRØMMEBYGGERNE
Dansk animationsfilm om pigen Minna, 

som opdager, at der står drømmebyggere 

bag drømme og må slå sig sammen med 

dem for at redde sin stedsøster ud af 

koma. 

PREMIERE 26. MAR

MULAN
Den kinesiske kvinde Hua Mulan forklæder 

sig som mand og tager sin skrantende fars 

sted i den kejserlige hær. Live action-gen-

indspilning af Disneys animationsfilm fra 

1998.

PREMIERE 14. MAJ

SCOOB
Animeret familiefilm om Scooby-Doo og 

resten af den eventyrlystne Mysteriebande, 

der skal forhindre en sammensværgelse i 

at skabe “hundedommedag” på Jorden.

KULTURHUS TROMMENS  
FILMKLUB

Bliv medlem af Kulturhus Trommens nye  

filmklub – et samlingssted for filmentusiaster. 

Udover de månedlige filmvisninger vil  

medlemmer af filmklubben modtage  

specialtilbud om forpremierer, rabatter og  

andet godt fra Kulturhus Trommens biograf. 

 

Læs mere om filmklubben, program og  
medlemskab på trommen.dk.



MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  RESTAURANT

Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

KARIUS OG BAKTUS
DODO & THE DODO’S
SVÆRDET I STENEN
DEN GERRIGE
HANNE BOEL
ERANN DD
EVERYBODYS TALKING
GASORLEANS
PER WIUM 
RUGSTED & KREUTZFELDT

 GLÆD DIG TIL  
EFTERÅRET 2020 
I KULTURHUS 
TROMMEN

Følg os på


