
9/9  Fernisering aF Kunstsatellit 
 i albertslund
 I Albertslund vil lyskunstværket ’Hyperchromalux’ tryllebinde publikum både dag og 

nat. Det er forbundet med 5 andre værker, der er opstillet på Vestegnen. Publikum kan 
selv ændre på værket og det er åbent døgnet rundt på pladsen mellem MusikTeatret 
og Rådhussøen fra den 9. september til den 22. oktober 2017. 
FeRnIseRIng løRDAg Den 9. sePTeMbeR kl. 11.00 På PlADsen 
MelleM RåDHussøen og MusIkTeATReT

 

 Fællesspisning: 
 street liFe big band + 

Forbrændingens band care
 Albertslunds lokale musikskole-big band, under ledelse af Albertslunds egen Morten 

Praëm, spiller en blanding af nye og gamle klassikere! Forbrændingens berømte 
madlavningshold står for maden. Præsenteres i samarbejde med Albertslund 
Musikskole. køb billet på www.forbrændingen.dk
FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 Albertslund 
 

Kunstudstilling
 Michael kofod og Marie-lousie landén udstiller glas- og billedkunst på birkelundgaard. 

udstillingen er gratis. se mere på www.albkunst.dk.
bIRkelunDgAARD, sTueHuseT, DAMgåRDsVej 25, 
2620 AlbeRTslunD. FeRnIseRIng løRDAg Den 9. sePTeMbeR 
kl. 14.00. uDsTIllIngen kAn oPleVes  
Den 10., 16. og 17. sePTeMbeR kl. 14.00-17.00

10/9 rundt om et Flygel
 Pianist og sanger esben just bringer liv i det gamle flygel, der denne dag indvies 

i laden. gratis for medlemmer af kulturhuset birkelundgaard, 75 kr. for gæster. 
Indgangen åbner kl. 12 for medlemmer – øvrige har indgang fra kl. 12.30. 

 Følg med på www.akbg.dk. billetter købes ved indgangen.
kulTuRHuseT bIRkelunDgAARD, DAMgåRDsVej 25, 
 2620 AlbeRTslunD, konceRTsTART kl. 13

 

 Fællesspisning: ’strunge, steg 
 og is’ & mad ved nira Kehar
 På tværs af Vestegnen sætter bibliotekerne i kulturugen fokus på digteren og 

forstadsdrømmeren Michael strunge. I Albertslund genopstår han for en enkelt aften, 
som også byder på litterære   overraskelser og en lækker middag tilberedt af den 
canadisk/indiske kok nira kehar. Præsenteres i samarbejde med Albertslund bibliotek. 

 køb billet på www.forbrændingen.dk
FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD

11/9  ’når borgerne Fortæller 
 deres historie’
 Få en rundvisning på udstillingen om Vestegnens historie gennem 15.000 år.  

Har du egne erindringer, historier eller arkivsager? så tag dem til det ’elektriske’ 
erindringsværksted, så lægger vi det op på hjemmesiden for arkivprojektet ’giv det 
videre’. Fri entré.
kRoPPeDAl MuseuM, kRoPPeDAls Allé 3, TAAsTRuP. 
DeT eR MulIgT AT oPleVe uDsTIllIngen Hele ugen

 

 Fællesspisning: gourmetaFten
 sidste år var der rift om pladserne til den populære gourmetaften. en aften med fuld 

fokus på det lækre måltid og de gode råvarer. gastronomien er i centrum, og du får 
nok svært ved at finde mere smag for skillingen noget andet sted. køb billet på www.
forbrændingen.dk
FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD 

12/9 Fællesspisning: mames 
babegenush + atlas bar

 ‘nordisk klezmer’ kalder Mames babegenush musikken, som fremføres på klarinet, 
trompet, saxofon, harmonika, bas og trommer. Masser af liv og glade triller – Mames 
babegenush er et sandt festfyrværkeri på scenen! Middagen består af lækker vegansk 
mad fra Atlas bar. køb billet på www.forbrændingen.dk
FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD

13/9 Fællesspisning: en tur i biFFen
 Trænger du til en tur i biffen? Her får du ‘dinner and a movie’. god mad til ganen, 

serveret af rådhusets egen øko-kok på Forbrændingen og dernæst levende billeder i 
Musikteatrets behagelige biografsal. Denne aften er der også mulighed for at snakke 
med kommunalbestyrelsen under middagen. 
Du kan vælge mellem to film:

  1. Whitney – can i be me
 et unikt portræt af en af popmusikkens kvindelige megastjerner.  

se hidtil usete optagelser og ukendt arkivmateriale. 

 2. aldrig mere i morgen
 Den kendte og aldrende kunstner, Thorvald (erik clausen) dør, men får en sidste 

chance for usynligt at gå rundt blandt sine efterladte, der tæller hans uforsonlig søn, 
unge enke og bitre eks-kone. Præsenteres i samarbejde med Albertslund kommune og 
MusikTeatret. køb billet på www.forbrændingen.dk
 FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD og 
MusIkTeATReT, bIblIoTeksToRVeT 1, 2620 AlbeRTslunD.

14/9 små børn synger – tema dyr 
 børnehavebørn og korskolebørn fra Herstedøster kirke synger sange om dyr 

akkompagneret af Peter lindgren Hansen fra Albertslund Musikskole 
HeRsTeDHøje nATuRcenTeR, HeRsTeDHøje Allé 1, 2620 AlbeRTslunD 
konceRTsTART kl. 10. 

Fællesspisning: 
 hess is more + nira Kehar
 Mikkel Hess styrer sit ekstremt velspillende band nænsomt men energisk gennem 

skæve diskokompositioner, rolige ballader og underfundige popmelodier. Mikkel Hess’ 
kæreste nira kehar laver maden og tilpasser den, så tonerne sætter sig i farverne, i 
smagen og i tallerkenens komposition. køb billet på www.forbrændingen.dk
 FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD

15/9 Fællessang i centret
 oplev alle Albertslunds 4., 5., & 6. klasser til en koncert på Albertslund centrums scene. 

byToRVeT, 2620 AlbeRTslunD. konceRTen sTARTeR kl. 12
 

 soveKoncert 
 Rolige elektroniske lydlandskaber omslutter de sovende til denne enestående 

sovekoncert i opstandelseskirken. svage, stemningsgivende lysprojektioner lægger op 
til ro og fordybelse, og gør den musikalske oplevelse større. Pris 50 kr. billetter købes 
www.albertslundbibliotek.dk 
oPsTAnDelseskIRken, gyMnAsIeVej 2. 
konceRTsTART kl. 22.00-09.00

 

 Fællesspisning: mia sylvester 
stiller op + mad ved allan ’tonse’ 
nielsen

 komikeren Mia sylvester, overvejer om man skal have en stærk kulør og en spændende 
frisure for at få en karriere inden for politik? Forbrændingens egen rock-kok Allan 
‘Tonse’ nielsen laver en lækker 3-retters-menu. køb billet på www.forbrændingen.dk
 FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD

16/9 Fællesspisning:  
aFenginn + mad ved levi luna

 Afenginn er prisbelønnet folk-world-musik i verdensklasse! 
 ekstremt velspillet og stemningsfuldt! Aftenens 3-retters-menu skabes af 

Forbrændingens egen levi luna, som til daglig arbejder på en af københavns allermest 
banebrydende restauranter. køb billet på www.forbrændingen.dk
 FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD

 høstFest på albertslund 
ridecenter 
oplev 88 flotte opvisninger både med heste og hunde, find slik i en høstak og 
lær om hestene. Du kan være med i sækkeløb, tovtrækning og meget mere. 
AlbeRTslunD RIDecenTeR, gAMle lAnDeVej 24, 
2620 AlbeRTslunD kl. 13-17

17/9  børnesKoven – musiKFest For alle 
børneFamilier ’eleKtrisK’

 4 timers helt igennem elektrisk ladet børnefestival hvor musik, billeder og bevægelser 
smelter sammen og tager børn og forældre med på en rejse i historiefortælling, rap, 
koncerter og dans. entré: 50 kr. eller Familiebillet for 4 personer til 150 kr.
FoRbRænDIngen, VognPoRTen 11, 2620 AlbeRTslunD
konceRTsTART kl. 13.00

 blues med albertslund JazzKlub
 øernes blues band, der har eksisteret i 33 år, spiller et bredt udsnit af god blues og 

blues-rock – alle er velkomne. 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for gæster. 
 Mulighed for spisning kl. 18.00 for medlemmer – se hjemmesiden  

www. Albertslund-jazzklub.dk – eller kontakt albjazz@albjazz.dk
kAnTInen På AlbeRTslunD RåDHus, noRDMARks Alle 1, 
2620 AlbeRTslunD. konceRTsTART kl. 20.00

Fæ
ll

esspisning+
Få et lækkert aftensmål-
tid og underholdning for 
75 kroner. 
Vi sidder ved langborde  
og spiser og oplever sam-
men. Dørene åbner 17.30 
og maden serveres 18.00 
alle aftener. 

Veteraner og kunst udstiller i foyer-
en i MusikTeater. Hver hjelm fortæl-
ler en særlig historie og ikke 2 er ens.  
udstillingen kan opleves fra 5. sep-
tember og i hele kulturugen.  
Fri entré i musikteatrets åbningstid.

 særudstilling 
aF bemalede 
soldaterhJelme

MusIkTeATReT, 
bIblIoTeksToRVeT 1, 
2620 AlbeRTslunD

vestegnensKulturuge.dK

HENT APPEN OG SE HELE PROGRAMMET PÅ

Fredag 8. september – søndag 17. september


