Nyhedsbrev, august 2016 - Ekstra

Indhold i dette nyhedsbrev:
Efterårsprogram i No1

PROGRAM efteråret 2016
Kulturmødestedet No1
Her får du efterårsprogrammet for Tølløses kulturmødested No1. Og vi er stolte af at kunne tilbyde dig en
meget bred vifte af kulturtilbud.
Der er musik på højt internationalt niveau, når guitar-solisten Kaare Norge kommer til Tølløse i november.
Du kan lære at danse tango, når Andrea Casciotta og Daniela Di Gregorio inviterer til tangosalon. Og så
bliver No1 forvandlet til skuespillehus, når Holbæk Teater præsenterer forestillingen ”Dirigenten” af
musikeren Tobias Trier.
I oktober kan du komme til øl smagning og foredrag af brygmesteren fra Bryghuset No5.
Men sæsonen starter i vores helt egen andedam med to koncerter af lokale. Den 1. september synger
gospelkoret Liberty. Og dagen efter giver Tølløses to troubadourer Finn Irs og makkeren Henrik Dall
koncert med helt nye numre på repertoiret.
Meget af al den kultur er helt gratis. Og noget kræver, du køber billet. Det håber vi, du vil gøre flittigt. Vi
glæder os til at se dig.
Har du ikke selv adgang til at booke billetter i billetbureauerne, kan du kontakte Fællesskab Tølløse, som
anført i bunden af dette nyhedsbrev.
Alle arrangementerne foregår i:
Kulturmødestedet No1
Tølløsevej 1,
4340 Tølløse

KONCERT: Gospelkoret Liberty
Hvornår: Torsdag den 1. september, kl. 19.00
En smuk og forrygende musikalsk oplevelse. Liberty er
et gospelkor og hører til Tølløse Baptistkirke. Koret
synger et meget blandet repertoire, der både
indeholder ældre og nyere gospel, ligesom der også
sniger sig helt andre genrer ind.
Der vil være mulighed for at synge med på flere sange
Adgang er GRATIS.
Torsdagscafeen er åben fra
fællesspisning fra kl. 17.30.

kl.

15.00

–

med

KONCERT: Finn Irs & Henrik Dall
Hvornår: Fredag den 2. september, kl. 19.30
Finn Irs underholder sammen med Henrik Dall med en
buket stemningsfulde og melodiske sange skrevet af
Finn Irs selv. Vi slår dørene op kl. 19.00, koncerten
begynder kl. 19.30.
Sidst publikum hørte fra Finn Irs var i 2015, hvor han
var med i X-Factor på DR1 sammen med Rie Skotte. Nu
er han igen aktuel med en håndfuld nye sange og EPen
“Lykkens x-pamfilius.” Den er indspillet med Finn Irs
Band, hvor også Henrik Dall er med.
Adgang er GRATIS. Men vil du være helt sikker på en plads, kan du reservere billet her: Gå til reservation
af billet.

TEATER i Tølløse: ”Dirigenten” med Tobias Trier
Hvornår: Torsdag den 15. september, kl. 19.30
Kulturmødestedet No1 ruller nu den røde løber ud for
Holbæk Teater. Det sker med hele tre udvalgte
forestillinger i det kommende år.
Først på de skrå brædder i No1 er musikeren Tobias
Trier, som har skrevet et lille stykke charmerende syngmed-teater, der hedder ”Dirigenten”. Den stormfulde
dirigent, Vitus Cornelius Gormsen, arbejder normalt kun
med de største symfoniorkestre og færdes hjemmevant
på de bonede gulve. Hvordan er det så gået til, at han
pludselig står i spidsen for et amatørkor? Er han mon så
stor en kunstner, som han selv praler af?
Adgang kræver billet.
Læs mere og KØB BILLET: Gå til billetsalg

Øl smagning – Bryghuset No5 kommer til No1
Hvornår: Torsdag d. 6. oktober, kl. 19.00. Varighed 2 timer.
Kom og smag på øl og hør fortællingen om Holbæk
Bryghus og Bryghuset No5.
Vi smager på 8 forskellige øl, mens Elisabeth fortæller
om stilarter af øl og lidt om bryghusets historie.
Få forklaringen på, at du ikke kan blive syg af øl, og
hvilke typer af øl mænd fortrækker.
Vi smager på 6 almindelige specialøl og to dessertøl og
dertil lidt spiseligt.
Adgang kræver billet. Medlemmer af Fællesskab
Tølløse kr. 200,00, ikke medlemmer kr. 250,00 +
billetgebyr. Medlemmer får særskilt mail med info.
Læs mere og KØB BILLET: Gå til billetsalg

BØRNETEATER: ”Et ord er et ord”
Hvornår: Torsdag d. 20. oktober kl. 16.00.
Der bliver show for børn og barnlige teaterelskere, når
No1 i samarbejde med Holbæk Bibliotek slår dørene op
for Teateret Fairplay fra Holbæk. Det sker med stykket
“Et ord er et ord” – en humoristisk, tankevækkende og
filosofisk forestilling om ord og ordets kraft for børn i
alle aldre. Arrangementet præsenteres af Holbæk
Bibliotek og Stykket spiller den 20. oktober kl. 16.00.
Adgang kræver billet: Pris 20 kr.
KØB BILLET: Gå til billetsalg

KONCERT: Kaare Norge
Hvornår Fredag den 4. november, kl. 19.30
Kaare Norge er én af Danmarks mest kendte og
anerkendte guitarister.
Han spillede som den første klassiske musiker
på Roskilde Festivalen i 1991.
Han har givet over 3500 koncerter i ind- og udland og
har udgivet 22 CD'er og 1 dvd. Det har indbragt ham 4
guldplader og én af platin.
Sidste nye udgivelse er THE SONG THE MELODY i 2015 –
med musik af Carl Nielsen.
I udlandet er han mest kendt for sin udgave af Led
Zeppelin's Stairway to Heaven, som han indspillede på
sin CD La Guitarra.
Kaare Norge er også billedkunstner. På dagen udstiller vi hans kunst i No1.
Adgang kræver billet. Pris 125 kr + billetgebyr
KØB BILLET: Gå til billetsalg

DANS: Vild med TANGO
Hvornår: Torsdag den 17. november, kl. 19.00
Italiensk fødte Andrea Casciotta red 1250 km tværs
over Argentina og mødte sin kone Daniela Di Gregorio.
Indtil for nylig havde de en tangosalon på
Frederiksberg. Nu bor de i Algestrup.
Den 17. november byder de op til dans i No1 – med en
introduktion til tangodans og foredrag om tangoen.
Husk danseskoene.
Adgang er GRATIS.
Men Andrea og Daniela samler ind til et
velgørenhedsprojekt i Argentina, som de håber
deltagerne vil støtte. Det kan være en god idé at
reservere plads på forhånd. Der er begrænset antal pladser.
Gå til reservation af billet.

TEATER i Tølløse: Tom Waits musikteater i januar
Hvornår: Tirsdag den 31. januar 2017, kl. 19.30
Lige efter nytår spiller stykket “Træt Lever & Tungt
Hjerte”. Forestillingen er en intimkoncert over Tom
Waits’ poetiske fortællinger. Der er tre medvirkende:
Lasse Popp, som understøttes af de to dygtige musikere
Bastian Popp og Kim Fast Jensen.
Stykket er specielt på den måde, at det kun spiller for
30 tilhørere. Så det kan være en god idé at købe billet i
god tid.
Adgang kræver billet.
Læs mere og KØB BILLET: Gå til billetsalg

Følg os på facebook
Se mere om fællesskab Tølløse
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses
borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i. Målet skal nås ved at mobilisere de
positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22
66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@fællesskabtølløse.dk
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Adresse: Tølløsevej 12, 4340 Tølløse
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