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Dans sammen med

FREDAG

17:15

11:00 &
12:00

Lukket forestilling for kommunens udskolingsklasser. Improvisationsgruppen Specialklassen.

14:00

Forfatter Knud Romer taler sig varm om
at være lun på ord og om temaet Sammen.
Anders Ahnfelt-Rønne sidder ved flyglet.
Salen

14:30

Karsten Pharao læser op af John Steinbecks
uovergåelige, humoristiske klassiker
“Dagdriverbanden” om at drive og være
småkriminelle sammen.
Salen

14:30

15:00

Specialklassen

Salen

Galaksen præsenterer: “Skidefuld af
historier”. En hjemløsecabaret.
Gratis billetter i døren fra klokken 13.00.
Orbit

Sarah Skyt Persson

Broen over Drina

16.00

DuetQuiz. Hvem har sunget sammen?
Orbit

16:30

“Dopplers” prisvindende acapella
vokalensemble.

Elisabeth

Anders
Matthesen
Værløse Bibliotek Galaksen
Børnerytmik
Bymidten 48 Værløse

18:00

Romandebutanterne Sune de Souza
Schmidt-Madsen og Sarah Skyt Persson
er på scenen sammen. Vi serverer kaffe,
brasiliansk rom og caféens romkugler.
Voksenudlånet

19:00

Salen

Forestillingen “Broen over Drina” opføres
af Anders Ahnfelt-Rønne sammen med
Charlotte Hjørringgaard Larsen.
Salen

11:00

11:00

11:00

12:00

LØRDAG

Dørene åbner kl. 9.00
Billetudlevering i Foyeren.

LitteraturQuiz. Hvem har skrevet sammen?
Voksenudlånet

Sune de Souza
Schmidt-Madsen

Gjerluff Nielsen

Café Cassiopeia Fællesspisning.
Spis farverig kyllingegryde sammen.
Caféen

09:00
16:00

Kreative
workshops

17:30 19.00

Forfatterægteparret Janni Pedersen og
Kim Faber taler om deres fælles krimi
“Vinterland” med lokalredaktør fra Furesø
Avis Jens Berg Thomsen.
Salen

Lakridssmagning

Forfatter Tom Buk-Swienty fortæller om
arbejdet med at finde Karen Blixens sjæl
og spor i Afrika. Han interviewes af
bibliotekar, cand. mag. Mette Marie Rude.
Salen

12:00

Den Fantasirige Verden
De kreative borde åbner.

09:30

Galaksens babyrytmik.
Børn fra 0-3 år. Gentages kl. 10:30.
Satellitten

09:30

At danse holder bevisligt hjernen i swing.
Børn og voksne danser sammen med
Thomas Evers Poulsen fra Vild med Dans.
Salen

Sammen om at interviewe standupkomiker
Anders Matthesen. Ordoraklet svarer på
friske spørgsmål fomuleret af børn fra 6.c
på Solvangsskolen.
Salen
Oversætter Karsten Nielsen i samtale
med litteraturformidler Ann-Lisbeth Holm
om at arbejde med sproget i Delphine de
Vigans roman “De taknemmelige”.
Orbit
Læseklubdate. Længes du efter at læse
sammen med andre? Nye læsegrupper
bliver dannet i selskab med bibliotekar
Helle Winther Olsen.
Voksenudlånet
Krimiforfatter og politisk journalist
Niels Krause-Kjær på scenen i samtale
med borgmester Ole Bondo Christensen
om sin politiske krimi “Mørkeland”.
Salen
Frederik Konradsen samler børn og
voksne, når han spiller guitar og synger.
Børneudlånet

12:00

ABC koncert med Sille og Palle
Følg Badeanden Annas musikalske rejse
gennem alfabetet. For de 4-8 årige.
Voksenudlånet

13:00

Leg med sjov teknologi sammen med
Furesø Coding Pirates.
Børneudlånet

13:00

Forfatterinden Ane Riel på scenen med
Helene Holm Stolle. Hun fortæller om
tilblivelsen af sin nye roman “Bæst”.
Salen

13:00

Børnebogsforfatter Sabine Lemire og
illustrator Rasmus Bregnhøi tegner
og fortæller om deres “Mira”- bøger.
Voksenudlånet

14:00

Forfatter, sangskriver og sangerinde
Elisabeth Gjerluff Nielsen taler med
Camille Blomst og synger et par sange.
Salen

14:00

Quiz over ordet Sammen ved musikbibliotekar Morten Flacheberg Andersen.
Voksenudlånet

15:00

Professor i astrofysik Anja C. Andersen
formidler sin forskning i universet.
Salen

15:00

“Lakridsroden til alt godt”.
Bliv klog på lakrids. Foredrag med
smagning ved Eva Vedel.

LUN

PÅ

Trods vinteren

ORD

Gratis festival
17. & 18. januar
2020

Orbit

15:45

Furesø Ungdomsskoles Unge Musicalhold fylder rummet med et par klassikere
fra årets forestilling “Grease”.
Caféen

16:00

Teatertruppen Specialklassen laver
improvisationsteater med stikord fra
salen.
Salen

PROGRAM
Værløse Bibliotek Galaksen

Bymidten 48 Værløse

Fællesspisning

Café Cassiopeia byder på fællesspisning.
Farverig kyllingegryde med grøntsager og
kartofler. Billetter til spisning købes i Caféen
senest tirsdag 14.01. Pris 60 kr. pr. person.

Dopplers

Sammen

Det prisbelønnede innovative vokalensemble
“Dopplers” synger acapella, så det klinger.
De bevæger - og bevæger sig i salen.

Forfatterinden Ane Riel taler med tidligere
lokalredaktør Helene Holm Stolle om at slås med
bæstet under tilblivelsen af sin sanselige, stærke
og stærkt anmelderroste familieroman “Bæst”.

Op på lakridserne

Ordkunstneren Anders Matthesen har siden sin
debut som standupkomiker i 1993 væltet ord og
pointer af sig. På Lun på Ord er den skarpe tunge
på slap line med spørgsmål af alle slags.

For sjette år i træk byder vi velkommen til festivalen
Lun på Ord. I år hylder vi ordet “Sammen” med
underoverskriften: “Holde sammen - samme hold sammenhold”.
Sammen i stort og småt. Sammen skal vi samles
om både at huske at få lokalsamfundet til at
blomstre og hjælpes ad med at nå de 17 Verdensmål.

Lær om lakrids og brug smagsløgene.
Eva Vedel, arrangør af Lakridsfestivalen og
Furesø Picnicfestival, byder på lakridssmagning.
Hun sætter ord på lakrids og lakridsens historie.

Lun på Ord 2020 byder på levende kultur.
Oplev garvede stjerneforfattere og debuterende
stjernefrø, en oversætter, en sangskriver, dramatisering af en roman, stand-up og improvisationsteater. Derudover får vi besøg af både en professor
og et professionelt kor.

Hold hjernen i swing og få et godt grin sammen,
når de tre kvikke fyre fra teatertruppen
Specialklassen laver improvisationsteater med
styrende stikord fra salen.

For at alle skal få en dejlig oplevelse kræver
lørdagens arrangementer i Salen og Orbit
nummererede billetter.
Billetterne udleveres i foyeren om lørdagen fra
klokken 9.00.
Hver person kan afhente maximum fire billetter
til hver forestilling.
Salen og Orbit har plads til henholdsvis 400 og
80 publikummer.
Garderoben er gratis og nødvendig.
Stor Lun på Ord hilsen

Leder af kulturområdet Berit Elmark, biblioteksleder
Ricki Elsgaard og leder af Galaksen Morten Mathiesen
Tak til Astronauterne, Café Cassiopeia, Furesø Musikskole,
Egnsteatret Undergrunden, Royale Copenhagen, Furesø
Ungdomsskoles Musicalhold, Spejdernes Genbrug Farum,
UngePengePuljen, Fogs Fond, Statens Kunstfond.
I har været med til at gøre Lun på Ord varmere.

Journalist- og krimiforfatterægteparret
Janni Pedersen og Kim Faber har skrevet den
medrivende krimi “Vinterland” sammen. De er på
scenen med lokalredaktør Jens Berg Thomsen,
Furesø Avis.

Specialklassen

Tom Buk-Swienty skriver biografier i en liga for

sig. Han har levet sig ind i Karen Blixens slægt og
fulgt hendes spor i Afrika for at kunne skrive
“Løvinden”, hvor han formidler hendes tid, tanker
og turbulente følelsesliv.

Forfatter og journalist Niels Krause-Kjær
interviewes af borgmester Ole Bondo Christensen om
sin samfundsanalytiske, politiske krimi “Mørkeland”.
Professor i astrofysik Anja C. Andersen
leder forskningsenheden “Cosmic Dust” ved Dark
Cosmology Center under Niels Bohr Instituttet.
Hun er aktuel med “En lille bog om månen”.
I sin biografi “Store børn” fortæller sangskriver
Elisabeth Gjerluff Nielsen, at hun allerede som
lille pige i røde træsko var opslugt af ord. Hør om
bogen og lyt til et par af hendes sange.

Sune de Souza Schmidt-Madsen skildrer

i “Kannibalens lov” den hidtil ukendte rå historie
om den magtfulde jetsetter Henning Albert Boilesens
rolle under militærdiktaturet i 1970’ernes Brasilien.
Sarah Skyt Persson får smilet frem i “Sku’ det
være en anden gang”, hvor en flirt med chefen i
Sydbank Herning bliver småpinlig, banal og fatal.

EN DEJLIG DAG SAMMEN

Guitarspiloppen Frederik Konradsen spiller
børnebiblioteket op.
Leg og lyt. Gå nysgerrige rundt sammen i
Lydlaboratoriets sanseudfordringer.

Forfatter Sabine Lemire og illustrator
Rasmus Bregnhøi lever sammen og
arbejder sammen om “Mira-bøgerne”.
De fortæller og tegner om deres fælles univers.
Sille Grønberg og Palle Windfeldt har
dannet par i næsten 30 år. De får alfabetet
til at swinge, når de tager publikum med på
en eventyrlig musikalsk rejse fra A-Å med
badeanden Anna.
Vær kreativ med sjov teknologi sammen med
Furesø Coding Pirates. Lørdag fra kl. 13 til 16.

Skidefuld af historier

Oplev Anders Matthesen aka Anden, der
lever af at lege med ord.
Ordmesteren har skrevet “Ternet Ninja” og
tryllet den om til animationsfilmen.

Broen over Drina

Dansedarlingen Thomas Evers Poulsen fra
Vild med Dans varmer Lun på Ord op, når han
fører an i en fællesdans for børn og voksne.

Galaksen og Christianshavns Beboerhus
præsenterer en hjemløsecabaret med
virkelige historier fortalt af ægte mennesker.

Egnsteateret Undergrunden dramatiserer
romanklassikeren “Broen over Drina” af Ivo
Andrics. Broens humoristiske og tragiske
fortællinger bindes sammen af sange og harmonikamusik. Forestillingen opføres af Anders
Ahnfelt-Rønne og Charlotte Hjørringgaard
Larsen.

Oversætter ordner ord

Delphine de Vigans roman “De taknemmelige”
handler om en ældre kvinde, der langsomt
mister sproget, ordene forsvinder, så hun siger
noget sødt vrøvl. Oversætter Karsten Nielsen
fortæller om sit elegante arbejde med de
finurlige ordforviklinger.

Find sammen om at bygge af magnetiske
byggeplader “Magna-Tiles”.
Leg med Ord. Design din egen tekst og få
den trykt på en mulepose. Lørdag fra kl. 14 til 16.
Ved langbordet med tingeltangel fra
Spejdernes Genbrug kan alle folde sig
fantasifuldt ud. Lim duttelutter i en kasseret
bog og skab en fantastisk fortælling.
Eller lad kreativiteten blomstre og lav en
sammenplantning med bogblomster.

