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LISA NILSSON • MORTEN PAPE
FOLKEKLUBBEN • CHRIS MINH DOKY  
THE SCANDINAVIAN PINK FLOYD PROJECT 
THE SAVAGE ROSE • LONE FRANK • LOVE SHOP 
SANNE SALOMONSEN FEAT. ELECTRIC GUITARS
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 LÆSEHUNDEN (8)

21. JAN  DEN LUNEFULDE MÅNE (8)

21. JAN  KRASH (9)

22. JAN  DEN DANSKE 

 OPERAKVINTET (10)

25. JAN  PLUS1: MATHILDE FALCH (6)

25. JAN  FÅ VURDERET DINE TING 

 PÅ BIBLIOTEKET (10)

26. JAN  RANE WILLERSLEV (11)

28. JAN  COPENHAGEN DRUMMERS (12)

29. JAN  LÆR AT STRIKKE FAIR ISLE (14)

29. JAN  COMKEAN – GAMERLIFE (13)

30. JAN  ALICE I EVENTYRLAND (14)

31. JAN  BOHR (15)

3. FEB  LEG OG BEVÆGELSE (17)

3. FEB  HØRSHOLM BILLEDER (17)

4. FEB  BURHAN G (19)

5. FEB  REPAIR CAFÉ (17)

6. FEB  CIRKUS CIRKÖR: BLOOM (20)

8. FEB  USSERØD BILLEDER (18)

9. FEB  FOYER KONCERTER (22)

9. FEB  BEDRAG (21)

10. FEB  KNUD ROMERS ABC (22)

11. FEB  LIS SØRENSEN (23)

14. FEB  PORCELÆNSMALING (24)

14. FEB  ALSANG (24) 

15. FEB  KEND DINE KLASSIKERE: 

 FLAUBERT (25)

16. FEB  ZOO KOMMER PÅ BESØG (25) 

17. FEB  ISSKULPTURER –

 ICE FOR KIDS (26)  

21. FEB  MUSIKFILM: ED SHEERAN – 

 LIVE AT ITUNES FESTIVAL (26)

22. FEB  PLUS1: VIOLÍ VIOLÃ 

 FEAT. MEIRE SANTOS (6)

22. FEB  DEN SOVENDE HJERNE (27)

24. FEB  HISTORIETID (27)

24. FEB  RUNGSTED- OG VALLERØD-  

 BILLEDER (18) 

 

25. FEB  KRASH (9)

26. FEB  POLYRHYTHMIC SOCIETY 

 ORCHESTRA (28)

27. FEB  SIGURDS DANMARKS-

  HISTORIE (29)

1. MAR  KLIMAFORANDRINGERNE (30)

3. MAR   LEG OG BEVÆGELSE (17)

3. MAR  MENNESKESKABTE NATUR-

 KATASTROFER? (30)

4. MAR  CHRIS MINH DOKY (31) 

5. MAR  REPAIR CAFÉ (17)

5. MAR  FOLKEKLUBBEN (32)

5. MAR  FØRSTEHJÆLP FOR  

 FORÆLDRE (34)

9. MAR  3ATER: TURIST (5)

10. MAR  HISTORIETID (27)

11. MAR  PORTRÆTTER (34)

11. MAR  BEST OF BOWIE (35)

11. MAR  INDENI (38)

12. MAR  RASMUS HAGEN (36)

12. MAR  VÆR KREATIV MED  

 MODELLERVOKS (38)

14. MAR  ALSANG (24)

15. MAR  EKSTREM FORDØJELSE (38)

16. MAR  FOYER KONCERTER (22)

17. MAR  LOVE SHOP (39)

18. MAR  PORTRÆTTER (34) 

18. MAR  THE SCANDINAVIAN 

 PINK FLOYD PROJECT (40)

19. MAR  DEN EVIGE ILD (41) 

 

21. MAR  MUSIKFILM: SPRINGSTEEN  

 AND I (42)

22. MAR  PLUS1: RIKKE THOMSEN (6)

23. MAR  KEND DINE KLASSIKERE: 

 GOETHE (42)

23. MAR  MORGENDAGENS 

 STJERNER (43)

24. MAR BABYMOTORIK (43)

24. MAR HISTORIETID (27)

25. MAR PORTRÆTTER (34)

25. MAR  KRASH (9)

26. MAR KODNING, KUNST OG 

 KUNSTIG INTELLIGENS (44)

26. MAR THE SAVAGE ROSE (45)

28. MAR LONE FRANK (46)

30. MAR MUSIKSKOLEKONCERT (47)

30. MAR KULTURHUS TROMMENS 

 QUIZ (47)

31. MAR LISA NILSSON (48) 

1. APR  PORTRÆTTER (34)

2. APR  PÅSKEÆG MED SIMONE (49)

2. APR  REPAIR CAFÉ (17)

3. APR  CIRKELINES MUSESKOLE (49)

5. APR  MARIANNA SHIRINYAN (50)

6. APR  LOKAL FOR FATTERAFTEN (51)

7. APR  LEG OG BEVÆGELSE (17)

8. APR  PORTRÆTTER (34)

11. APR  DINOSAUR- WORKSHOP (51)

11. APR  ALSANG (24)

21. APR  FORFATTER MØDE: 

 MORTEN PAPE (16) 

21. APR  3ATER: ASTRONAUT (5)

22. APR  EN LILLE NY (52)

22. APR  DORTHE GERLACH (53)

25. APR  WALK-MAN (54)

26. APR  PLUS1: RADIO MERKUR (7)

27. APR  KULTURHUS TROMMENS 

 QUIZ (47)

27. APR  JEPPE PÅ FORSIDEN (55)

28. APR  HISTORIETID (27)

29. APR  KRASH (9)

30. APR  MAHAMAD HABANE (56)

4. MAJ  REBEKKA SØSTRENES SPÆD-

 BØRNSHJEM I HØRSHOLM (57)

5. MAJ  LEG OG BEVÆGELSE (17) 

7. MAJ REPAIR CAFÉ (17)

9. MAJ  ALSANG (24)

11. MAJ  FOYER KONCERTER (22)

11. MAJ  DE UTUGTIGE KVINDER (57)

12. MAJ  HISTORIETID (27)

17. MAJ  PLUS1: ESBEN JUST – SOLO (7)

18. MAJ  DET UNDERSTE LAG (57)

18. MAJ  SPEJLMANDEN (58)

19. MAJ  ILT (59)

20. MAJ  KRASH (9)

21. MAJ  GINMAN/BLACHMAN/DAHL (60)

28. MAJ  AIRES DEL SUR (61)

4. JUN  REPAIR CAFÉ (17)

9. JUN  HISTORIETID (27)

9. JUN  NIELS KRØJGAARD (61)

10. JUN  FLAMENCO PASSION 

 FEAT. MIKKEL NORDSØ (62)

11. JUN  SANNE SALOMONSEN 

 FEAT. ELECTRIC GUITARS (63)

13. JUN  ALSANG (24)

14. JUN  PLUS1: EIGHT DAYS A WEEK (7)
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 VELKOMMEN 

Vi åbner dørene til en ny sæson og 

præsenterer alt fra internationale top-

navne til helt nye talenter på den danske 

kulturscene.  

 

Vi inviterer også til mere skæve og  

banebrydende musik- og teaterkonstel-

lationer, med dygtige kunstnere fra ind-  

og udland. Samtidig byder vi på en 

perle række af andre kulturelle tilbud:  

spændende foredrag, musikfilm, littera-

turoplevelser, comedy-aftener, alsang, 

nycirkus, forfattermøde, børneteater, 

kunsthistorie, kreative workshops for  

store og små, stærke biografpremierer 

– og meget mere!

 

Gå på opdagelse i magasinet og lad dig 

inspirere til et forår med masser af nye 

oplevelser.

 

Vi glæder os til at mødes igen til en  

ny sæson i Kulturhus Trommen.
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BILLETTER TIL
KULTURHUS TROMMEN

Trommen.dk

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

Foyerbar (åbner 30 min. før dagens  

første biografvisning)

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 



NYSKABENDE TEATER  
TIL EN GO’ PRIS

3ater+
I Kulturhus Trommens 3ater+ serie kan du opleve  
nyskabende scenekunst til ekstra lave priser. Der  
er to 3ater-forestillinger tilbage i denne sæson.

Turist med DON GNU er en actionfyldt fysisk komedie 
om livet som turist, og hvordan mødet med andre kan 
få både det bedste og det værste frem i os.

Astronaut er en soloforestilling med pioneren inden for 
fysisk teater, Kristján Ingimarsson, som i denne fortæl-
ling om kreativitet og jagten på den gode idé gennem-
går en række scener fra sine tidligere forestillinger.

Køb billetter til begge forestillinger for kun 90 kr.

TOR 21. APR KL. 19.00

ASTRONAUT
   STORTROMMEN – FYSISK TEATER

ASTRONAUT er på én og samme tid en scenisk fortælling og et foredrag om jagten på 

den originale idé og det at give kreativiteten frit løb. Kristján Ingimarsson er alene på 

scenen, hvor han gennemgår scener fra karrierens vildeste, vigtigste, værste og sjoveste 

forestillinger.

Den kreative proces ridses op, og der analyseres og videreudvikles. Scener fra forestillin-

ger som MIKE ATTACK, Kunsten at Dø, Blowjob, BLAM!, CREATURE, Fools Of The World 

Unite, MORPH og Room 4.1 udspiller sig live foran publikum med tilhørende anekdoter og 

historier.

Udover at være en bagudskuende rejse gennem Kristján Ingimarssons vilde fysiske 

forestillinger er det et fremadskuende blik mod kreativitetens rolle i vores liv. Og så er det 

selvfølgelig sindssygt underholdende.

BILLETTER: 125 KR.

2 FORESTILLINGER FOR 90 KR.

ONS 9. MAR KL. 19.00

TURIST
   STORTROMMEN – NYCIRKUS  

 

Drømmer du også om paradiset? Pakke 

sandaler, bandana og solcreme for at dra-

ge afsted mod fjerne kyster og nye verde-

ner? Komme hjem som et nyt og forbedret 

menneske med tasken fuld af livsbekræf-

tende og mindeværdige øjeblikke?

Så tag med verdensmanden, backpack-

eren og charterturisten på deres livs rejse 

ind i en forunderlig verden af ferieønsker, 

drømme og mareridtsscenarier!

For noget går galt, og de tre elskelige 

individer må indse, at det i sandhed ikke 

handler om destinationen, men vejen dertil 

– og skæbnen vil, at deres unikke drøm me-

rejser ender i en kaotisk kampzone – i en 

kamp om retten til smukke øde landska-

ber, swimmingpools og helstegt pattegris 

over for croissant og cortado på fortovs- 

caféen i Nice.

BILLETTER: 125 KR.

2 FORESTILLINGER FOR 90 KR.
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TIR 22. FEB KL. 13.00

 VIOLÍ VIOLÃ 
FEAT. MEIRE  
SANTOS
   STORTROMMEN – KONCERT

Alexander Kraglund (violin, sang og mund-

harpe) og Jeppe Holst (syvstrenget guitar) 

deler en fælles passion for den brasilianske 

musik. Siden de startede Violí Violã tilbage 

i 2014, har de samarbejdet med en lang 

række prominente brasilianske artister.

Til denne koncert har duoen inviteret den 

afro-brasilianske danserinde Meire Santos 

med på holdet, og sammen vil de tre tage 

publikum med på en sanselig rejse til Rio 

de Janeiro, hvor samba, choro og bossa-

nova akkompagnerer livet i den pulseren-

de by.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

Vi giver en kop kaffe og et stykke kage 
inden koncerten.

TIR 22. MAR KL. 13.00

RIKKE THOMSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

I april 2019 bragede Rikke Thomsen 

gennem lydmuren på sin egen stille facon. 

Alene med sin guitar sang hun på klingen-

de sønderjysk om ikke at høre til, om 

udlængsel og om hjemve. Singlen ‘Åltins 

Koldt i København’ gik viralt stærkt 

efterfulgt af EP’en Omve’n Hjemve med 

seks sange, der ramte direkte i hjertekulen.

Rikke Thomsens fortællinger handler om 

det nære, det kære og den tunge kuffert, 

hun har taget med sig fra sin lille flække i 

Sønderjylland. Sangene er skrevet med 

kærlighed og skrøbelighed og som en 

stille opsang og cadeau til dem og det, 

hun kommer fra.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

TIR 26. APR KL. 13.00

RADIO MERKUR
   STORTROMMEN – KONCERT

Orkestret Radio Merkur fortæller i ord og 

musik historien om den legendariske 

pirat-reklameradio Radio Merkur, der send-

te fra det internationale farvand i Øresund 

i perioden 1958-1962.

Radio Merkur leverer vokalharmonier og 

poptimistiske melodier om hverdagens 

små og store mirakler, når orkestret 

transmitterer sange fra livets brændpunkt-

er med poetisk tæft og rytmisk historiefor-

tælling.

Radio Merkur består af Nikolaj Wolf på 

kontrabas, M.C. Hansen på guitar, Jens 

Jepsen på guitar og Jacob Chano på 

keyboards og trommer.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

TIR 17. MAJ KL. 13.00

ESBEN JUST  
– SOLO
   STORTROMMEN – KONCERT 

Esben Just har i en årrække gjort sit til, at 

rytmerne og stemningen fra New Orleans- 

musikken er blevet kendt landet over.

Gennem sit arbejde med SPJustFrost og 

Esben Just Trio har han givet anskuelses-

undervisning i, hvorfor New Orleans-mu-

sikkens herligheder tiltrækker ikke blot 

publikum, men også musikere i alle aldre.

I sine solo-jobs giver han plads til, at der 

kan sættes ord på de oplevelser og 

traditioner, som New Orleans-genren 

bygger på.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

TIR 14. JUN KL. 13.00

EIGHT DAYS  
A WEEK
   STORTROMMEN – KONCERT 

I en akustisk hyldest til The Beatles fortol-

ker Eight Days A Week legendariske Beat-

les-sange i medrivende folk/pop versioner. 

Eight Days A Week består af sanger og 

guitarist Jens Jepsen, Alexander Kraglund 

(violin og mundharpe) og Jacob Chano 

(percussion og kor).

Eight Days A Week sørger for en hygge-

lig koncertstemning med smil på læben, 

velvære for ørerne, en masse gode grin 

mellem sangene, fællessang og en lille 

smule gåsehud hist og pist.

Målet er at holde sangene i live og give 

publikum lyst til at finde de gamle LP’er 

frem og genopdage verdens bedste sang-

katalog.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

TIR 25. JAN KL. 13.00

MATHILDE FALCH
   STORTROMMEN – KONCERT 

Mathilde Falchs koncerter er præget af 

hendes personlige fortællinger, spilleglæ-

de, et intenst nærvær, humor, høj energi 

og et sammenspillet band bestående af 

venner. Kort sagt spontane historier, gode 

sange og dygtige musikere, der folder sig 

ud.

Mathilde Falch har i de sidste 10 år 

opbygget sin karriere ved at spille alle 

steder, hvor hun har kunnet komme til det 

– på gaden, hjemme i folks private stuer, 

på de store spillesteder og festivalscener. 

Det har givet hende en stor trofast følger- 

skare, som hun har kvitteret for ved at give 

sine fans indflydelse på sammensætningen 

af sine album.

BILLETTER: 170 KR. (INKL. 1 GRATIS BILLET)

KØB ÉN BILLET 
OG FÅ EN EKSTRA  
GRATISPLUS1

Oplev glæden ved livemusik i hyggeligt selskab med en 
god bekendt. Med det nye koncert koncept følger der en 
gratis billet, når man køber billet til en PLUS1-koncert.
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LÆSEHUNDEN
  SPIESSALEN – LÆSEFORLØB

Læsehunden Balou elsker at hygge, lytte 

og måske samtidig blive nusset, og derfor 

er han en hund efter at styrke læselysten 

hos børn, der måske ikke helt har fået 

knækket læsekoden endnu.

En læsestund varer ca. 30 min. og foregår 

mandage på Hørsholm Bibliotek. Vi starter 

med at hilse, hygger lidt med hunden og 

snakker om, hvordan det går med læs-

ningen. Så læser barnet højt for hunden 

(15 min.), og vi slutter med lidt hundeøvel-

ser og tricks. Læseforløbet varer 6 uger, 

og dit barn får et diplom, når forløbet er 

slut.

Kender du et barn, som har lyst til at læse 

sammen med Balou, er du velkommen til 

at kontakte Kristina Krabbe Oksen på 

krko@horsholm.dk for mere information.

Vi starter nyt forløb midt januar 2022  

– husk tilmelding, man kan ikke bare  

møde op.

FRE 21. JAN KL. 15.30  

DEN LUNEFULDE MÅNE
  TROMMERUM – BØRNETEATER

Universet – himlen – planeterne og stjernerne er endnu ikke skabt. Der er intet. Men én 

efter én lyser stjernerne op. Himlen tændes. Planeterne dukker op. Himmelrummet fyldes 

med den ene mere fantastiske og farverige planet efter den anden. Sol og måne indtager 

deres pladser og snart er universet skabt. Med en rolig og nænsom hånd føres publikum 

ind i universets forunderlige verden.

Sammen med den lunefulde måne bliver nogle af himmelrummets fantastiske fænomener 

afdækket. Solformørkelse bliver på en let og humoristisk måde gjort forståelig for det 

unge publikum.

Alder: 1,5-4 år.

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

8 9

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)

FRE 21. JAN KL. 19.00
FRE 25. FEB KL. 19.00
FRE 25. MAR KL. 19.00
FRE 29. APR KL. 19.00
FRE 20. MAJ KL. 19.00

KRASH 
 LILLETROMMEN – KONCERT 

KRASH-konceptet er blevet en stor succes 

med mange unge bands og et stort 

publikum i Lilletrommen, så vi gentager 

det populære format i foråret 2022.

Med KRASH giver Kulturhus Trommen 

upcoming bands en professionel platform,  

hvor de kan præsentere deres musik og 

talent. Musikerne får mulighed for at prøve 

deres materiale af en fredag aften foran et 

ungt og feststemt publikum i Kulturhuset.

KRASH finder sted på udvalgte fredage  

kl. 19.00-21.00. Der er gratis adgang til 

koncerterne i Lilletrommen, happy hour i 

baren og burgermenu til særpris i Restau-

rant Bøf & Bolle.

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

FRI ENTRÉ



LØR 22. JAN KL. 20.00

DEN DANSKE OPERAKVINTET
   STORTROMMEN – OPERA

Vi er stolte over at kunne byde Den Danske Operakvintet velkommen i Trommen til et 

brag af en nytårskoncert med højdepunkter fra operaens, operettens og musicalens 

verden.

Glæd dig til at opleve fire sangere, hvis solokarrierer har bragt dem rundt til koncertsce-

ner i Danmark og Europa: Simone Victor (sopran), Anne-Sofie Søby Jensen (mezzoso-

pran), David Kragh Danving (baryton) og Torben Kirkegaard (tenor).

Simone Victor var i 2021 aktuel i hovedrollen Adina i Donizettis Elskovsdrikken hos Opera 

Nordsjælland, lige som hun gav solokoncert ved årets Copenhagen Opera Festival. 

Anne-Sofie Søby Jensen er specialiseret i barok og har bl.a. sunget med Bach-speciali-

sten Trevor Pinnock (cembalo) og London Philharmonia Chorus. David Kragh Danving 

har optrådt som solist og i ensemble sammen med bl.a. Odense Symfoniorkester og Den 

Fynske Opera. Torben Kirkegaard har de sidste 10 år været en fast del af det populære 

ensemble De 4 Tenorer, som har holdt utallige koncerter i både ind- og udland.

Bag flyglet til at holde styr på noder og unoder sidder Ulrich Stærk, som tilhører eliten af 

skandinaviske pianister med optrædener i bl.a. Carnegie Hall i New York, og som er en af 

de mest spillede kunstnere på P2.

I Den Danske Operakvintet bringer de fem venner deres individuelle kvaliteter i spil 

gennem store arier, duetter og ensembler i en koncert på højeste niveau – alt sammen 

pakket ind i smil og underholdning og serveret med højt humør.

BILLETTER: 320 KR.

TIR 25. JAN KL. 17.00

FÅ VURDERET 
DINE TING PÅ 
BIBLIOTEKET
  CAROLINE MATHILDE – 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

ONS 26. JAN KL. 20.00

RANE  
WILLERSLEV
   STORTROMMEN – FOREDRAG

Vi befinder os i en langvarig og ulykkelig 

kreativitetskrise, som vi skal se at komme 

ud af. De egenskaber, som skal til for at 

omsætte kreativitet til en kraftfuld kataly -

sator for en sund og dynamisk samfunds-

udvikling, bliver hverken efterspurgt eller 

belønnet.

Vi har udviklet et nulfejlsregime og har 

opgivet modet til at fejle produktivt. Men 

det er ikke for sent, det er bare på høje  

tid, at vi tænker vildt. Lær hvordan i dette 

foredrag med en af Danmarks mest efter- 

spurgte foredragsholdere, National museets 

direktør Rane Willerslev.

Med sin jordnære tilgang og ligefremme 

facon har han inviteret hele landet til at 

tænke vildt og være nysgerrig. Med  

benene plantet både i den akademiske 

superliga og i de fjerneste vildmarker 

spænder Rane Willerslev bredt. Dette  

giver et fantastisk grundlag for spæn - 

dende og indsigtsfulde foredrag, som  

han trækker fulde huse til i sin sparsomme 

fritid.

BILLETTER: 275 KR.
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BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)

OBS
ARRANGEMENTET

ER FLYTTET TIL

20. MAR
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Glæd dig til en oplevelse i verdensklasse, 

når Copenhagen Drummers brager igen-

nem med deres nye show FEEL GOOD 

TOUR. Der venter dig et trommeshow, 

hvor utraditionelle instrumenter, alternative 

genre-clash, tunge beats og melodiske 

passager bryder rammerne for, hvad du 

kan forvente af en koncert. 

 

Gennem de seneste år har Copenhagen 

Drummers turneret Danmark tyndt med 

egne shows og udgivet flere tracks, senest 

EM-hittet ‘Et Yndigt Land’. De har desuden 

optrådt i forbindelse med flere store tv-be-

givenheder, såsom DR’s Store Juleshow, 

Hjertegalla og HKH Kronprins Frederiks 

50-års fødselsdag i en fyldt Royal Arena.

Copenhagen Drummers blev for alvor sat 

på verdenskortet, da de vandt TALENT 

2010 på DR1. Siden dengang har de spillet 

mere end tusind 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 deres tid som konstabler  

i Den Kongelige Livgardes Tambourkorps.  

I en verden bygget op om traditioner og 

historie og en firkantet hverdag fyldt med 

regler for, hvordan trommespil skulle 

udføres, opstod et kreativt behov.

Det var her, Copenhagen Drummers blev 

skabt som et fristed for skæve idéer og 

tanker om, hvordan trommespil også 

kunne udføres. Disciplin, præcision, talent 

og lysten til at udforske alle facetter af 

trommespillet er blevet opskriften på  

deres succes.

BILLETTER: 329 KR. + GEBYR

FRE 28. JAN KL. 20.00

 COPENHAGEN DRUMMERS 
   STORTROMMEN – SHOW

LØR 29. JAN KL. 16.00

 COMKEAN  
– GAMERLIFE
   STORTROMMEN – SHOW

Gamerlife er den populære YouTuber 

ComKeans første soloshow. Showet 

henvender sig til fans af ComKean i alle 

aldre. Showet handler ganske enkelt om 

gaming og om ComKeans liv med gaming. 

Der vil blive solgt særligt tour-merchandi-

se til showet, og hvis forholdene tillader 

det, laver ComKean også en selfie-kø efter 

showet. Uanset hvad kan alle, der vil, tage 

hjem med en autograf.

ComKean hedder egentlig Charly Baasch 

og har været professionel YouTuber siden 

2017. Han havde arbejdet som politibetjent 

i ni år, da han tog springet til YouTube på 

fuld tid. Han startede sin YouTube-kanal 

fire år tidligere, i 2013.

I dag har kanalen vokset sig til en af de 

største danske YouTube-kanaler med 

176.000 abonnenter i skrivende stund og 

3-4 millioner visninger om måneden.

BILLETTER: 320 KR.

OBS
ARRANGEMENTET

ER FLYTTET TIL

4. NOV



14 15

MAN 31. JAN KL. 19.30

BOHR
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Spænd sikkerhedsselen og gør dig klar  

til at give dine sanser og din hjerne en 

rystetur, når kompagniet GLiMT med 

nycirkus i topklasse hylder videnskabs-

manden Niels Bohr og fejrer, at det i 2022 

er 100 år siden, at han modtog Nobelpri-

sen i fysik.

BOHR er en storslået multidisciplinær 

forestilling, der udfordrer fysikkens love  

og – ligesom Bohr – bringer undren tilbage 

i måden, vi ser verden på. GLiMT er kendt 

for sine spektakulære greb på scenen, og 

her bliver historien blandt andet fortalt 

med et såkaldt Cyr wheel i rasende fart. 

Det skal illustrere Bohrs forskning omkring 

atomets hemmeligheder, mens kropslige 

udfoldelser og illusioner på scenen 

forvrænger tid og rum og udfordrer 

tyngdekraften.

BOHR er en stærk, visuel og sanselig 

historie, som bringer dig nærmere Bohrs 

tanker og en forståelse af, at daglige 

opfattelser af vores verden gemmer på 

mange utrolige hemmeligheder. Og det 

hele bliver fortalt i en forrygende forestil-

ling, hvor du kan opleve nogle af landets 

dygtigste artister folde sig ud. 

Alder: Fra 14 år.

BILLETTER: FRA 60 KR.

LØR 29. JAN KL. 10.30

LÆR AT STRIKKE 
FAIR ISLE
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

 

Strikkeworkshop med Katja. Fair Isle strik 

er flerfarve-strik, typisk kendetegnet 

ved mønstret med de små stjerner eller 

snefnug og de rustikke farver. Vi arbejder 

med Jacquard-teknik og får tips og tricks 

og lidt historie. Medbring mindst to farver 

garn og strikkepinde.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 4. dec 2021

SØN 30. JAN KL. 15.00

ALICE I EVENTYRLAND
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Tag med Alice gennem kaninhullet til et forunderligt land, hvor alt kan ske. En verden 

hvor kaniner kan tale, hvor Filurkatten leder dig på afveje, og hvor dronninger ikke er 

smukke og gode. Vær med, når danser og performer Tilde Knudsen fortæller sin version 

af den elskede historie om Alice i Eventyrland af Lewis Carroll.

Med sig har hun en kuffert fuld af fantasifulde kostumer af designer Susan Marshall. De er 

baseret på geometriske former, som børnene kender, cirkel, trekant og firkant, og de er 

lige så finurlige og foranderlige som eventyrlandet bag den låste dør.

Figurerne kommer til live til musik skabt af komponist Klaus Risager, der med instrumen-

ter og reallyde har skabt et sfærisk lydunivers, der veksler mellem enkelthed, vildskab  

og kaos.

Forestillingen er produceret af Asterions Hus og henvender sig til børn fra 5 år.

BILLETTER: FRA 60 KR.



ONS 2. FEB KL. 19.00

FORFATTER
MØDE:  
MORTEN PAPE
  UDLÅNET – FOREDRAG

Kom til et sprudlende foredrag med den 

prisbelønnede forfatter Morten Pape på 

Hørsholm Bibliotek i forbindelse med 

udgivelsen af hans seneste roman I ruiner. 

 

Aftenens foredrag tager udgangspunkt i 

den længe ventede afslutning af Amager- 

trilogien. I bogen kommer Morten Pape 

om   kring nogle af det 21. århundredes 

største spørgsmål – finanskrise og folke - 

mord, et Europa under pres, et forstyrret 

nødhjælps-system og kernefamiliens 

kollaps.

Bogen handler om en familie fra Vestama-

gers endeløse rækker af parcelhuse, hvor 

alt syner håbløst normalt, men under 

facaden lurer katastrofen. Med Amager-

bankens dramatiske krak i 2011 forsvinder 

fundamentet langsomt under familien.

I Ruiner er en stort anlagt roman om dem, 

der tier, og dermed samtykker – i familien, i 

lokalsamfundet og på verdensplan. Om den 

moderne civilisations totale kollaps set 

gen nem en finanskrise og et folkemords 

prisme.

Romanen er tredje og sidste selvstændige 

bind i Amager-trilogien, som også består af 

de prisvindende og anmelderroste Planen 

og Guds bedste børn.

Hør i dette spændende foredrag om hele 

Amager-trilogien og bliv inviteret med ind  

i Morten Papes forfatterunivers.

BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 8. dec 2021

16 17

TOR 3. FEB KL. 10.15
TOR 3. MAR KL. 10.15
TOR 7. APR KL. 10.15
TOR 5. MAJ KL. 10.15

LEG OG BEVÆGELSE
  SPIESSALEN – 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. 

 

Alder: 1,5-4 år.

KRÆVER GRATISBILLET

Både børn og voksne skal have billet.

LØR 5. FEB KL. 11.00 
LØR 5. MAR KL. 11.00 
LØR 2. APR KL. 11.00 
LØR 7. MAJ KL. 11.00 
LØR 4. JUN KL. 11.00

REPAIR CAFÉ
  DINESEN – REPARATION

Repair Café er et koncept, hvor frivillige 

hjælper lokale borgere med f.eks. at 

reparere defekte genstande, som ellers  

var blevet smidt ud. Al hjælp er gratis,  

og man dukker bare op.

Repair Café Hørsholm drives af frivillige  

og støttes af Frivilligcenter & Selvhjælp 

Hørsholm

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)

OBS
ARRANGEMENTET

ER FLYTTET TIL

21. APR
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FRE 4. FEB KL. 20.00

BURHAN G
   STORTROMMEN – KONCERT

Burhan G, der også mestrer storslåede 

sceneproduktioner, kommer på sin 

akustiske tour til Hørsholm med kun  

to musikere og én korsanger.

Det nedbarberede setup 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 

Brygmann.

BILLETTER: 345 KR.

TIR 8. FEB KL. 17.00

USSERØD
BILLEDER
  DINESEN – FOREDRAG

Lokalhistoriker Lisbet Hein er i denne 

foredragsrække på tre foredrag dykket 

ned i Lokalarkivets righoldige samling af 

historiske fotos fra det gamle Usserød. 

Hun har udvalgt en stribe, der vil ledsage 

fortællingen om Usserøds udvikling fra et 

selvstændigt og særegent industrisam-

fund i 1800-tallet til en integreret del af 

nutidens Hørsholm Kommune.

På billedet ses arbejdere ved Den militære 

Klædefabrik i Usserød år 1900. Credit: 

Museum Nordsjælland/Lokalarkivet i 

Hørsholm.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 14. dec 2021

T0R 24. FEB KL. 17.00

RUNGSTED  
OG VALLERØD
BILLEDER
  DINESEN – FOREDRAG

Lokalhistoriker Lisbet Hein er i denne 

foredragsrække på tre foredrag dykket 

ned i Lokalarkivets righoldige samling af 

historiske fotos fra det gamle Rungsted og 

Vallerød. Hun har udvalgt en stribe, der vil 

ledsage fortællingen om områdets udvik - 

ling fra et tyndt befolket fisker- og landbo- 

samfund i midten af 1800-tallet til et af 

Danmarks mest eftertragtede boligområ-

der.

På billedet ses badehotellet i Rungsted i 

begyndelsen af 1900-tallet. I forgrunden 

en af det gamle fiskerlejes stejlepladser. 

Credit: Museum Nordsjælland/Lokalarkivet 

i Hørsholm.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 30. dec 2021

TOR 3. FEB KL. 17.00

HØRSHOLM
BILLEDER
  DINESEN – FOREDRAG

Lokalhistoriker Lisbet Hein er i denne 

foredragsrække på tre foredrag dykket 

ned i Lokalarkivets righoldige samling af 

historiske fotos fra det gamle Hørsholm. 

Hun har udvalgt en stribe, der vil ledsage 

fortællingen om Hørsholm bys udvikling 

fra en såkaldt “flække” i midten af 

1800-tallet til et moderne bycentrum i 

1970’erne.

På billedet ses hovedgaden i Hørsholm 

omkring år 1900. Credit: Museum Nord-

sjælland/Lokalarkivet i Hørsholm.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 9. dec 2021

 Lokale billeder med Lisbet Hein
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ONS 9. FEB KL. 19.30  

BEDRAG 
   STORTROMMEN – TEATER

Harold Pinters drama Bedrag er en mo-

derne klassiker om utroskab. Det er et tre-

kantsdrama, hvor nettet af løgne er vævet 

tæt omkring de tre venner og elskende, 

som her i Folketeatrets nye udgave spilles 

af det stærke trekløver Anette Støvelbæk, 

Niels Ellegaard og Henrik Lykkegaard. 

Desuden medvirker Adam Schmidt.

Emma er lykkeligt gift med Robert. Robert 

og Jerry er bedste venner. Jerry og Emma 

har haft en affære, som Robert har været 

uvidende om. Eller har han? Er alt, som 

det ser ud, og hvem har vidst hvad og 

hvornår?

I en fortælling, som umiddelbart er en 

enkel historie om utroskab, spoles der 

baglæns over de ni år, som handlingen 

udspiller sig i. Den tid, der er gået, har 

sløret erindringen om, hvad der egentlig 

skete, og vi bliver vidner til et ægteskab i 

opløsning og et venskab, der smuldrer.

Bedrag er skrevet i 1978, men er tidløs i sin 

præcise og hudløse skildring af løgne og 

hemmeligheder som en del af den menne-

skelige natur. Det er elementært spænden-

de og genkendeligt at blive ført gennem 

Pinters labyrint af bedrag og selvbedrag 

i en nyoversættelse af den prisbelønnede 

dramatiker Line Knutzon, som har øje for 

både det absurde og det komiske i Pinters 

trekantsdrama. Maria Vinterberg har 

instrueret. 

BILLETTER: FRA 150 KR.

SØN 6. FEB KL 16.00

 CIRKUS CIRKÖR: 
BLOOM
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Svenske Cirkus Cirkör besøger Trommen 

med forestillingen Bloom og et interna- 

tionalt ensemble bestående af artister fra 

Schweiz, Tyskland, Skotland, Sverige og 

Costa Rica. Glæd dig til nycirkus af høj 

klasse, når Cirkus Cirkör inviterer dig 

indenfor i en verden fuld af blomster, 

klassisk musik og enestående nycirkus.

Vores hverdag er fuld af stress og frygt.  

Vi føler os pressede til ikke at stikke ud.  

At forsøge at være anderledes er det første 

skridt mod at mislykkes. Vi ejer flere ting 

end nogensinde før, og vi ser perfekte ud 

på alle billeder, men gør det os virkelig 

lykkelige?

I Bloom omfavner artisterne hverdagens 

krav og angst. Med kreativitet og cirkus-

kunster desarmerer Cirkus Cirkör de 

negative følelser og gør vores frygt til 

poesi i et scenesprog, der taler til alle 

aldre. Bloom er en forestilling for hele 

familien og egner sig for børn fra 4 år  

og op.

BILLETTER: FRA 220 KR.

INSPIRERET AF  

 CIRQUE DU 
SOLEIL
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FRE 11. FEB KL. 20.00

LIS SØRENSEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Efter succesen i Toppen af Poppen i 2018 

og Anne Sanne Lis-turnéen i 2019 udgav 

Lis Sørensen i efteråret 2019 selvbiografi-

en Jeg er kommet for at synge sammen 

med Danni Travn. Det er beretningen om 

sømandsdatteren fra Brabrand, der over 

fire årtier har vundet stor plads i dansker-

nes hjerter med et imponerende repertoire 

af hits.

I foråret 2020 vendte Lis Sørensen hjem til 

vante musikalske omgivelser – som solist 

med sit eget fantastiske band. Samtidig 

gik hun atter i studiet for at lave nye 

soundtracks til danskernes liv.

Lis Sørensens sætliste byder på en lang 

perle række af hits – nye som gamle. Med 

en sprællevende samling af sange står Lis 

Sørensen skarpt i nutiden og formidler 

fortidens hits som bl.a. ‘Fuld af Nattens 

Stjerner’, ‘Tæt på Ækvator’, ‘Mine Øjne De 

Skal Se’ og mange flere. De leveres med 

en naturlig elegance, som vidner om 

hendes egen kærlighed til repertoiret.

BILLETTER: 425 KR.

TOR 10. FEB KL. 16.00

KNUD ROMERS ABC
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Lad sanserne boltre sig i en underfundig og lærerig bogstavsafari, som med udgangs-

punkt i Knud Romers bidende og poetiske bogstavfabler rusker alfabetet rundt og 

sammensætter det på ny i en kakofoni af farverige billeder, musik og dans.

Forestillingen er baseret på Knud Romers ABC, John Kørners billedkunstneriske dyre-

univers og Bent Sørensens nykomponerede musik og skaber tilsammen en smuk 

koreograferet scenisk sangleg for alle fra 5 år.

BILLETTER: FRA 50 KR.

ONS 9. FEB KL. 17.00 
ONS 16. MAR KL. 17.00 
ONS 11. MAJ KL. 17.00 

FOYER
KONCERTER 
FOYER – KONCERT

Kom forbi Kulturhus Trommens foyer mel-

lem indkøb og biblioteksbesøg eller rund 

fyraftenen af med en dejlig halv times 

musik med lokale talenter fra Hørsholm 

Musikskole.

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)
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TIR 15. FEB KL. 17.00

 KEND DINE KLASSIKERE:  
FLAUBERT OG MADAME BOVARY
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Mag.art. i litteraturvidenskab, anmelder og forfatter Bo Tao Michaëlis vil denne efter-

middag introducere til en af de måske mest betydningsfulde, realistiske romaner i den 

vestlige litteraturhistorie nogensinde, nemlig Gustave Flauberts formidable roman 

Madame Bovary fra 1857.

Madame Bovary fortæller historien om den let naive unge kvinde Emma, der drømmer 

om den store kærlighed, men som efter at være blevet gift med den rare, unge, men 

også lidt kedelige og middelmådige læge, Charles Bovary, må erkende, at virkeligheden 

så langt fra lever op til de romantiske forestillinger om et ægteskab. Dette fører til, at 

Emma søger adspredelse og eventyr i affærer uden for hjemmet. Romanens skildring  

af en kvindes utroskab skabte stor opstandelse, da bogen blev udgivet. Denne unikke 

handling – set med samtidens øjne – kombineret med Flauberts helt særegne skrivestil 

har sikret Madame Bovary en særplads i litteraturhistorien.

Dette arrangement er en del af foredragsrækken ‘Kend dine klassikere’, som introducerer 

til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatterskaber og 

centrale værker af de største, mest læste og kendte forfattere.

BILLETTER: 40 KR. 

Billetsalg fra 21. dec 2021

ONS 16. FEB KL. 11.00

ZOO KOMMER PÅ 
BESØG
  LILLETROMMEN – 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 til selv at holde dem.

De første 15-20 minutter er der foredrag, 

derefter kan man se, røre og holde dyrene.  

 

For børn fra 5 år.

BILLETTER: 40 KR.

MAN 14. FEB KL. 10.00

PORCELÆNSMALING
  UDLÅNET – WORKSHOP

Mandag i vinterferien sætter vi krea-langbordet op i udlånet og byder indenfor til 

porcelænsmaling som dekoration og kunstnerisk udtryk for børn og familier.

Billedkunstner og kunstformidler Mette Wille medbringer genbrugsporcelæn og porce-

lænsfarver og kommer undervejs i workshoppen med tips og teknikker til det kreative 

arbejde, hvor det er deltagernes egne idéer og udtryk, som skal males frem.

Udover det spændende i at arbejde med sit eget udtryk på porcelæn, handler workshop-

pen om at tænke i genbrug og redesign med tanke og respekt for natur og miljø.

Workshoppen varer 3 timer, og det er muligt at dukke op i tidsrummet 10-13. Der kan 

maksimalt være 25 deltagere ad gangen. Er der fuldt, når man kommer, må man lige 

vente, til der bliver plads ved bordet.

FRI ENTRÉ

MAN 14. FEB KL. 11.00
MAN 14. MAR KL. 11.00
MAN 11. APR KL. 11.00
MAN 9. MAJ KL. 11.00
MAN 13. JUN KL. 11.00

ALSANG
TROMMENS FOYER – FÆLLESSANG

Konceptet Alsang, hvor borgere mødes og 

synger sammen på udvalgte mandage, er 

tilbage i Kulturhus Trommens foyer på det 

faste tidspunkt kl. 11.00-12.00.

Bag flyglet sidder Per Johannesson, 

tidligere musikskoleleder gennem 30 år  

i Hørsholm.

Der synges sange fra Højskolesangbogen 

og andre relevante sange, som Per 

Johannesson har med på A4-ark til 

uddeling. Alle er velkomne.

FRI ENTRÉ

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



TIR 22. FEB KL. 19.00

DEN SOVENDE 
HJERNE
  LILLETROMMEN – LIVESTREAMING

Foråret byder på flere af de populære, 

naturvidenskabelige livestreaminger fra 

Aarhus Universitet. Denne aften er det 

med søvn og hjernen i fokus. Hvad sker 

der i hjernen, når vi sover, og hvorfor er 

søvn nødvendig for helbredet? Med afsæt 

i den nyeste forskning dykker vi ned i 

søvnens mysterium – herunder de gavnlige 

effekter af de fire søvnfaser og hvilke 

søvnråd, der faktisk er værd at lytte til.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 28. dec 2021

TOR 24. FEB KL. 10.15
TOR 10. MAR KL. 10.15
TOR 24. MAR KL. 10.15

HISTORIETID
  EVENTYRHULEN – HØJTLÆSNING

Historietid er vores litteraturoplevelsestilbud til de mindste. Hver 2. og 4. torsdag i 

måneden fra kl. 10.15-10.45 inviterer vi inden for i Eventyrhulen til kufferthistorier. Hver 

kuffert vil have ét bestemt tema, og det vil være børnebibliotekarerne, der fortæller, 

læser og står for rekvisitter. Så kom og sæt jer til rette i Eventyrhulen og oplev  

historierne folde sig ud.

For de 1-5 årige og deres voksne.

FRI ENTRÉ

TOR 28. APR KL. 10.15
TOR 12. MAJ KL. 10.15
TOR 9. JUN KL. 10.15

26 27

TOR 17. FEB KL. 10.00 / KL. 11.00 / KL. 12.00

ISSKULPTURER – ICE FOR KIDS
  UDENDØRS – WORKSHOP

Nu kan du prøve at lave din helt egen isskulptur. Alle børn får en isblok, et sted at arbejde 

og værktøj til at bearbejde isen med. Og så er det ellers bare om at slippe kreativiteten 

løs og omdanne isblokken til en smuk isskulptur. Børnene vil få hjælp og vejledning 

undervejs af billedhugger Søren Cip Nielsen. Husk godt med varmt tøj, da workshoppen 

afholdes udendørs.  

 

Man skal være minimum 7 år for at deltage, og børn under 10 år skal ledsages af en 

voksen.

Vær opmærksom på, at vi afholder tre workshops samme dag – første kl. 10,  

anden kl. 11 og tredje kl. 12. 

BILLETTER: 40 KR.

Det er kun det deltagende barn, der skal have billet.

MAN 21. FEB KL. 16.00

 ED SHEERAN – 
LIVE AT ITUNES 
FESTIVAL
  LILLETROMMEN – MUSIKFILM 

Kom til en storslået oplevelse på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Oplev den britiske singer-songwriter 

Ed Sheeran i Lilletrommen, når vi denne 

sene eftermiddag blænder op for en 

fantastisk koncertfilm fra iTunes Festival i 

2014 i Roundhouse Art centre i London. 

Med kun en guitar og sit utrolige sangta-

lent formår den tidligere gademusikant,  

og nu superstjerne, at få en kæmpestor 

koncert til at føles som en hyggelig og 

intim oplevelse.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 27. dec 2021
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BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)
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SØN 27. FEB KL. 15.00

SIGURDS  
DANMARKS
HISTORIE
   STORTROMMEN – SHOW

Sigurd Barretts bestseller Sigurd fortæller 

Danmarkshistorie fra 2016 er efterhånden 

solgt i mere end 70.000 eksemplarer. Nu 

rejser Sigurd Barrett landet rundt med sin 

teaterkoncert Sigurds Danmarkshistorie, 

som er baseret på bogen og produceret i 

samarbejde med Louise Schouw Teater. 

Teaterkoncerten foregår i Sigurds vanlige 

humoristiske fortællestil og med masser af 

musik og sangnumre, der fører børn og 

voksne gennem hele vores forunderlige 

fælles historie. I showet kan I opleve 

Sigurd, skuespillere, band – og en rigtig 

tidsmaskine, som Sofies far har opfundet.

Ved en fejl bliver Sofie hvirvlet tilbage til 

danmarkshistoriens begyndelse. Hun 

oplever istiden og stenalderfolket, hun 

møder Egtvedpigen, Grauballemanden, 

vikingerne og munkene. I guldalderen 

møder hun både H.C. Andersen og 

Grundtvig. Efter 1864 møder hun sine 

forfædre, og hun finder dermed begyndel-

sen på sin egen eventyrlige historie. 

 

Showet henvender sig til børn fra 5 år.

BILLETTER: FRA 150 KR.

LØR 26. FEB KL. 20.00

 POLYRHYTHMIC 
SOCIETY  
 ORCHESTRA
   STORTROMMEN – KONCERT

Ida Nielsen (bas), Nikolaj Hess (piano/

keyboards), Anders Holm (trommer) og 

Lars Storck (percussion) samt en special 

guest – denne unikke samling af musikere 

går nu sammen og lancerer et helt nyt og 

banebrydende koncept i 2022 med nye 

originale numre i grænselandet mellem  

ny jazz, verdensmusik og funk.

Publikum bliver taget ind i en verden  

af muligheder og nye måder at tænke 

rytmiske strukturer og komposition. Det  

er percussionisten Lars Storck, som har 

samlet disse fantastiske musikere og er 

gået i gang i sit studie. Der vil også være 

musik af Nikolaj Hess.

Bassisten Ida Nielsen, der efter mange år 

med Prince er vendt hjem til Danmark, kan 

andet end den svedige funk. Nikolaj Hess 

er kendt fra sit samarbejde med bl.a. 

Caroline Henderson, hans Spacelab-pro-

jekt og Hess Is More. Anders Holm er bl.a. 

trommeslager i Savage Rose, og Lars 

Storck spiller i Zididada og Drums Across.

BILLETTER: 250 KR.



FRE 4. MAR KL. 20.00 

 CHRIS MINH DOKY   
 & NEW NORDIC 
JAZZ 
   STORTROMMEN – KONCERT

Bassisten og komponisten Chris Minh Doky 

har længe arbejdet med kirken, de danske 

salmer og den danske sangtradition. Bl.a. 

har han komponeret en højmesse til 

Københavns Domkirke, indspillet cd’en 

‘Danske salmer’ med kendte danske 

sangere, været solist med Københavns 

Drengekor ved flere messer mv.

Derudover danner de danske salmer og  

den danske lyd naturligvis også et solidt 

grundlag i hans meget populære jazz trio 

New Nordic Jazz. Nu slutter han ringen og 

tager New Nordic Jazz hjem til kirken – og 

heldige spillesteder som Kulturhus Trom-

men.

Kom og hør den anerkendte bassist med 

hans succestrio New Nordic Jazz med et

program, der hylder den danske sang, de 

danske salmer og som er tilegnet kirke-

rummet.

BILLETTER: 250 KR.
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TIR 1. MAR KL. 19.00

KLIMAFORAN
DRINGERNE
  LILLETROMMEN – LIVESTREAMING

Foråret byder på flere af de populære, 

naturvidenskabelige livestreaminger fra 

Aarhus Universitet. Denne aften er der 

fokus på det højaktuelle tema: klimaforan-

dringerne. Hvilke konsekvenser får den 

globale opvarmning? Hvordan afbøder vi 

dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør svarene 

fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, 

Jens Hesselbjerg Christensen, som også vil 

forklare vigtige atmosfæreprocesser og 

dele af videnskaben bag rapporternes 

resultater.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 4. jan

TOR 3. MAR KL. 18.30

MENNESKESKABTE  
NATURKATASTROFER?
  DINESEN – FOREDRAG

Foredrag ved Henrik Egede-Lassen, som er naturfotograf, safarileder, forfatter, dykker, 

filmproducent – og medlem af Eventyrernes Klub.

Er der en sammenhæng mellem vores levevis og naturkatastrofer som f.eks. oversvøm-

melser og ekstrem tørke? Hvis ja, hvad kan vi gøre ved det? – og kan naturvidenskaben 

hjælpe os til at finde bæredygtige løsninger?  

 

I beretningen kommer vi vidt omkring. Fra Indonesiens døende koralrev til Indlandsisen. 

Fra smeltevandshuller til Amazonas skovbrande – men det er ikke kun tragedier. Det er et 

foredrag med håb og muligheder.  

 

Foredraget er ledsaget af Henriks egne billeder og filmklip fra mange forskellige filmeks-

peditioner til nogle af klodens brandpunkter. 

 

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 6. jan
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LØR 5. MAR KL. 20.00

FOLKEKLUBBEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Folkeklubben har over de sidste 10 år 

markeret sig som et af landets bedste og 

mest flittige liveorkestre. Når trioen igen 

stævner ud, er det med deres nye femte 

album Børn Af Den Tabte Tid fra 2020 i 

ryggen. Og med et bagkatalog, der tæller 

hits som ‘Fedterøv’, ‘Flammende hjerter’, 

‘Danmarks-film’, ‘Torben Ulrich’, ‘Men Ikke 

Endnu En Vinter’ og ‘Sort Tulipan’.

“Når vi kigger på vores opvækst i 80’erne 

på billeder eller ser klip fra datidens tv, 

virker det som et fjernt og ukendt Tru-

man-show: det er godt lavet, men det har 

intet med i dag at gøre. Og dog er det en 

del af os. Vi er børn af den tabte tid”, lyder 

det fra Kjartan Arngrim, Rasmus Jusjong 

og Rasmus Dall, der tilsammen udgør 

Folkeklubben.

BILLETTER: 370 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



LØR 5. MAR KL. 10.00

FØRSTEHJÆLP 
FOR FORÆLDRE
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Når vi bliver forældre, stiller det lige 

pludselig mange krav til vores bolig.  

Er boligen børnesikker? Hvordan kan  

vi undgå, at barnet kommer til skade? 

Hvordan skal vi sikre de farlige ting og 

steder, og hvor meget skal vi sikre? 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 førstehjælp, specielt til baby og små 

børn.

John fra Simpel Førstehjælp vil bl.a. 

gennemgå blokering af luftveje og 

fjernelse af fremmedlegeme, forbræn- 

dinger samt piller, svampe, bær og  

andre giftige ting i hjemmet og haven.

Man er velkommen til at tage sin  

baby med.

BILLETTER: 40 KR.

FRE 11. MAR KL. 10.15
FRE 18. MAR KL. 10.15
FRE 25. MAR KL. 10.15

PORTRÆTTER
  LILLETROMMEN – KURSUSRÆKKE

I samarbejde med Folkeuniversitet København præsenterer Hørsholm Bibliotek et inspi-

rerende kunsthistorieforløb om portrætkunsten gennem tiden på fem sammenhængende 

kursusgange.

Portrættet som kunstform har mindst 5000 år på bagen og har gennem tiden været 

brugt til at vise den portrætteredes magt, rigdom, smag, skønhed eller indre kvaliteter. 

På dette kursus kigger vi på forskellige typer af portrætkunst fra alle tider – fra pompø-

se regentportrætter til intime selvportrætter – for at komme nærmere, hvilke greb og 

virkemidler kunstnere på tværs af perioder har tyet til i forsøget på at skildre og fortælle 

om mennesker.

Kunsthistoriker og kunstformidler cand.mag. Amalie Grubb Martinussen vil være  

foredragsholder samtlige kursusgange. 

TILMELDING VIA FOLKEUNIVERSITETET KØBENHAVN, WWW.FUKBH.DK

FRE 1. APR KL. 10.15
FRE 8. APR KL. 10.15
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FRE 11. MAR KL. 20.00

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 

hitlisterne, 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. 

Der er et kæmpe katalog at tage fra, og 

Best of Bowie kommer gennem hele spek-

tret, 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. 
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LØR 12. MAR KL. 20.00

RASMUS HAGEN
   STORTROMMEN – KONCERT

Som artist har den svenske singer/

songwriter Rasmus Hagen fra Stockholm 

gået under radaren i nogle år, men nu er 

hans musik efterhånden blevet streamet 

100 millioner gange på digitale platforme.

Rasmus Hagen er en sand indie-artist.  

Han mestrer hele det kreative spektrum  

og står for alt på sine udgivelser – fra den 

uimodståelige stemme og sangskrivning  

til selve produktionen. Inspireret af navne 

som John Mayer, Jason Mraz og Lauv 

skaber han popmusik med en akustisk 

feeling, som går direkte i hjertet.

Rasmus Hagen debuterede i 2017 med 

EP’en Fraction, som han skrev i samarbej-

de med australske ALIUS. Hans debutal-

bum Love & Hurt med singlen ‘If You’re 

Hurting’ har rundet 50 millioner streams 

på Spotify.

Support Andreas Langvad er en ung 

popsanger og sangskriver fra Hørsholm, 

der stormer fremad på den danske 

musikscene med sin guitar og en sprød, 

umiskendelig stemme, der rummer alt fra 

fine falsetter til rå styrke. På kort tid er det 

lykkedes ham at skabe sig et solidt navn 

– med flere singler i radioen og et medri-

vende liveshow. Langvad har i 2021 været 

landet rundt på adskillige musikscener 

sammen med sit band, herunder som 

hovednavn på Frederikssund Festival, og 

nu er de klar til at tage 2022 med storm.

BILLETTER: FRA 125 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)

SUPPORT  
ANDREAS  
LANGVAD
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TIR 15. MAR KL. 19.00

EKSTREM  
FORDØJELSE 
  LILLETROMMEN – LIVESTREAMING 

Foråret byder på flere af de populære, 

naturvidenskabelige livestreaminger fra 

Aarhus Universitet. Denne aften handler 

det om fordøjelsen. Slanger trives, modsat 

os mennesker, med at æde enorme 

måltider efter lang tids faste. Hør om, 

hvordan forskere med udgangspunkt i 

slangers ekstreme fordøjelsessystem 

prøver at blive klogere på, hvordan dyr  

og mennesker overlever langvarig faste.

KRÆVER GRATISBILLET 

Billetsalg fra 18. jan

TOR 17. MAR KL. 20.00

LOVE SHOP
   STORTROMMEN – KONCERT

Love Shop er tilbage på de danske 

spillesteder med fuld besætning. Udover 

frontmand Jens Unmack betyder det 

Mikkel Damgaard (keyboards), Thomas 

Duus (trommer), Mika Vandborg (guitar) 

og Nis Tyrrestrup (bas).

Tidligere under COVID-19-epidemien 

turnerede Love Shop i et simplere 

trioformat med Unmack, Vandborg og 

Damgaard, som inspirerede til nye numre, 

der i oktober 2021 blev udgivet som Love 

Shops 13. studiealbum, Levende mænd i 

døde forhold. De nye sange – og alle de 

velkendte hits – bliver nu præsenteret i en 

fuld femmandsudgave af det legendariske 

band.

Love Shop debuterede med albummet 

1990 opkaldt efter udgivelsesåret og har 

udgjort en markant og særegen stemme  

i dansk musik i godt 30 år, ikke mindst i 

kraft af Unmacks originale sangskrivning.

Med stor værdighed og et fast greb om 

hjertet har Jens Unmack holdt den kunst - 

neriske fane højt trods det pludselige  

tab af de to oprindelige Love Shop- 

medlemmer Hilmer Hassig og Henrik  

Hall i 2008 og 2011.

BILLETTER: 295 KR.

FRE 11. MAR KL. 15.30

 INDENI
  TROMMERUM – BØRNETEATER

En forestilling om at kunne gennemskue, 

hvad der er bag noget andet. Vi ser det, vi 

ser, særligt hvis vi ikke er så store, men tit 

er der noget bag. Det sker, at ting ligner 

noget, vi kender; men indeholder noget 

helt andet, og andre gange ser vi noget 

helt nyt, som indeholder noget gammel-

kendt.

Alder: 1,5-4 år.

BILLETTER: 60 KR. 

Både børn og voksne skal have billet.

LØR 12. MAR  
KL. 10.00 / KL. 11.00 / KL. 12.00

VÆR KREATIV 
MED MODELLER
VOKS
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Kom og vær kreativ, når Elina fra “The 

Wild Hearts” igen gæster Hørsholm 

bibliotek med sine lækre økologiske  

“Wild Heart” modellervokser og tilbehør.

Der er lagt op til en formiddag med skøn 

underholdning, som sætter gang i fanta - 

sien og skærper børnenes evner til at 

skabe noget med deres hænder.

Vi afholder tre workshops samme dag – 

første kl. 10, anden kl. 11 og tredje kl. 12. 

Husk at se godt efter, hvilken workshop  

du tilmelder dig.

Børn i alle aldre og deres voksne er 

velkomne.

KRÆVER GRATISBILLET

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



LØR 19. MAR KL. 20.00

DEN EVIGE ILD
   STORTROMMEN – MUSICAL

Den historiske musical Den evige ild var en 

kæmpe succes på Bellevue Teatret i 2019 

og 2020. Anmeldere og publikum elskede 

forestillingens saft og kraft med indædte 

magtkampe og forbudt kærlighed imellem 

smukke, seje kvinder og mænd. Store  

følelser, stærke sange og intenst drama  

fra allerførste taktslag.

Nu kommer Bellevue Teatret med Den 

Evige Ild i en turnéversion med Morten 

Hemmingsen (Badehotellet) i hovedrollen 

og som gennemgående fortæller sammen 

med et hold af 10 af landets stærkeste 

skuespillere, sangere og musikere.

Musicalstjernen Pernille Petersson (Atlan-

tis, Jordens Søjler m.fl.), Reumert-nomi-

nerede Kaspar Dalsgaard og den erfarne 

Søren Bech-Madsen er blandt de syngen-

de hovedkræfter i opsætningen.

Den Evige Ild er en del af Ken Folletts 

Kingsbridge-trilogi. I Den Evige Ild er 

plottet henlagt til Dronning Elizabeths 1’s 

England og dronningens strid om magten 

med Maria Stuart, der kulminerede med 

henrettelsen af Maria Stuart.

Den evige ild er skabt af musicaltrioen 

Høg Aagaard Svanekier, som var de første 

i verden til at bearbejde Ken Folletts 

Kingsbridge til teater. I 2016 spillede deres 

dramatisering af Jordens Søjler for 73.000 

mennesker på Østre Gasværk Teater. Høg 

Aagaard Svanekier stod også bag de suc-

cesfulde Skammerens Datter-forestillinger.

BILLETTER: FRA 75 KR.

Scandinavian Pink Floyd Project dykker 

ned i Pink Floyds ursuppe og stiller skarpt 

på det sagnomspundne nummer ‘Echoes’ 

fra 1971. Et stykke, der på én og samme tid 

er mystisk, uskyldigt, poetisk og episk.

Et værk, hvor almindelige spilleregler går 

i opløsning, mens nye viser sig. Et stykke 

musik, der skulle vise sig at være afgø-

rende for Pink Floyds fremtidige lyd og 

approach. Det er 50 år siden.

Scandinavian Pink Floyd Project stiller i 

stærkeste opstilling med et skræddersyet 

scenedesign af LED-skærme, lasers og di-

gitalt lys, hvor bandet genopliver ‘Echoes’ 

i en 50 års-jubilæumsversion sammen med 

håndplukkede skatte fra resten af reper-

toiret.

BILLETTER: 315 KR.

FRE 18. MAR KL. 20.00

“50 ECHOES” SCANDINAVIAN 
PINK FLOYD PROJECT
   STORTROMMEN – KONCERT

4140



MAN 21. MAR KL. 16.00

SPRINGSTEEN 
AND I
   LILLETROMMEN – MUSIKFILM

Storslåede musikoplevelser på det store 

lærred med streamingtjenesten Stingray 

Qello. Springsteen and I er en unik 

musikdokumentar som fejrer et rock n’ 

roll-ikon. For 40 år siden bragede Bruce 

Springsteen ind på rockscenen og æn- 

 drede den for evigt. Hans musik de-

finerede en generation, og med sangene 

fulgte der også utrolige historier om hans 

fans. Med denne musikdokumentar kan 

publikum opleve, hvordan lyden af Bruce 

Springsteen blev vores livs soundtrack. 

Inspireret af Scott Free Londons anmel-

derroste film Life In A Day, har fans fra 

hele verden deltaget i og bidraget med 

klip om deres forhold til Bruce og hans 

ikoniske musik.

Musikdokumentaren er instrueret af Baillie 

Walsh og produceret af Ridley Scott 

Associates/Black Dog Films.

OBS: Engelsk tale og engelske undertek-

ster.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 24. jan

ONS 23. MAR KL. 17.00

KEND DINE KLASSIKERE:  
 GOETHE OG DEN UNGE 
WERTHERS LIDELSER
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Gå på opdagelse i det lille, men betydningsfulde værk Den unge Werthers lidelser af  

Goethe med foredragsholder Morten Dyssel.

Den tyske forfatter Goethe, der har lagt navn til en hel åndshistorisk epoke (1770-1830), 

er af mange blevet opfattet som indbegrebet af den tyske nations kultur. Han fik i en 

alder af 25 år sit internationale gennembrud med brevromanen Den unge Werthers lidel-

ser (1774), en sand skandalesucces om en følsom ung mands stormfulde forelskelse i en 

forlovet kvinde. Foredraget fortolker romanen og fortæller om værkets virkningshistorie 

fra goethetiden og guldalderen til dets status som klassiker i verdenslitteraturen i dag.

Dette arrangement er en del af foredragsrækken ‘Kend dine klassikere’, som introduce-

rer til et nøje udvalg af kultur- og litteraturhistorisk betydningsfulde forfatterskaber og 

centrale værker af de største, mest læste og kendte forfattere.

BILLETTER: 40 KR.

Billetsalg fra 26. jan

TOR 24. MAR KL. 10.00

BABYMOTORIK
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Motorik er motorisk og sanselig udvikling 

gennem leg, bevægelse og glæde. Dit 

barns motoriske udvikling starter allerede, 

når det bliver født. Gennem leg kan du 

hjælpe dit barn med at skabe et godt og 

solidt motorisk fundament. God motorik 

styrker hjernen, bevægelse, balance- og 

koordineringsevnen. Gode motoriske børn 

er glade børn, der lærer nemmere og 

hurtigere.

Babyen skal være ca. 2-3 måneder og 

kunne løfte/holde sit hoved selv.

BILLETTER: 40 KR.

Det er kun voksne, der skal have billet.

ONS 23. MAR KL. 19.30

MORGENDAGENS STJERNER
   STORTROMMEN – KONCERT

Hørsholm Musikforening præsenterer fire af Skandinaviens mest fremtrædende unge 

talenter, der mødes i kammermusikalsk sammenspil af højeste karat.

Oplev Amelia Jakobsson (sopran), Gustav Piekut (pianist), Adam Koch Christensen 

(violinist) og Josef Ahlin (cellist). De spiller blandt andet Sjostakovitjs ‘Syv romancer’  

for sopran og klavertrio inspireret af digte af Alexander Blok.

Gustav Piekut gav solokoncert i Trommen i efteråret 2020, efter at han i 2019 havde 

leveret en utrolig indsats ved at indspille Beethovens kæmpeværk Diabellivariationerne, 

inden han overhovedet var færdig på konservatoriet. Adam Koch Christensen vandt  

i 2020 førsteprisen i den internationale Johannes Brahms violinkonkurrence i  

Pörtschach, Østrig.

BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm Musikforening.

42 43

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



LØR 26. MAR KL. 20.00

THE SAVAGE 
ROSE
   STORTROMMEN – KONCERT

Utroligt at tænke sig, at dette bands 

debutalbum The Savage Rose udkom så 

langt tilbage som i 1968, hvor det var med 

til både at revolutionere den danske rock 

og samtidig definere den som en helt 

selvstændig kunstart.

Det er ikke mange, der kan udgive store 

plader med mere end 20 års afstand, men 

The Savage Rose har gjort det med 

klassikere som Dødens Triumf (1972) og 

Black Angel (1995). Og med nyere udspil 

som Universal Daughter (2007), Love And 

Freedom (2012) og Homeless (2017) har 

Annisette og The Savage Rose vist, at der 

også var liv og dynamik i bandet efter 

afskeden med det mangeårige komposito-

riske midtpunkt, Thomas Koppel, som 

pludseligt døde i 2006.

Den aktuelle liveudgave af The Savage 

Rose kommer ubesværet rundt i sange fra 

hele den lange karriere – og har ved de 

seneste års koncerter både spillet klassike-

re fra de første album og sange fra de 

seneste udgivelser samt helt nye numre.

BILLETTER: 375 KR.

44 45

LØR 26. MAR KL. 10.00

KODNING, KUNST OG  
KUNSTIG INTELLIGENS
  CAROLINE MATHILDE – WORKSHOP

Kom og deltag i en to timers workshop med Andreas Refsgaard, som er kunstner og 

kodenørd med speciale i at bruge kunst til at gøre programmering og kunstig intelli-

gens tilgængeligt og forståeligt.

På workshoppen skaber vi digitale og interaktive kunstværker med få linjers kode. 

Andreas demonstrerer både det kreative potentiale, der ligger i algoritmer, kodning og 

kunstig intelligens, ligesom der vil være en introduktion til basisteknikker og værktøjer 

samt være mulighed for at få nogle hands-on oplevelser, hvor workshopdeltagerne får 

erfaringer med at bruge disse værktøjer og teknikker i en sjov og skabende kreativ 

proces.

Det eneste, der skal til for at deltage i kurset, er lysten til at lege med og udforske  

de muligheder, der ligger i at skabe visuelle værker gennem simpel programmering.  

Vi forventer ikke, at deltagere på forhånd har erfaring med programmering.

OBS: Deltagerne skal selv medbringe en computer. Det er bedst med en PC eller  

Mac, der maksimalt er 5-6 år gammel, og som har et fungerende webcam.

Alder: Fra 11 år.

BILLETTER: 40 KR.
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ONS 30. MAR KL. 19.00

MUSIKSKOLEKONCERT
   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 kom-

poneret af musikskolens lærere Morten Thybo og Stephen Henriksen. Her bliver scenen 

fyldt helt ud til kanten af glade musikskoleelever.

BILLETTER: FRA 70 KR.

ONS 30. MAR KL. 19.00
ONS 27. APR KL. 19.00

KULTURHUS 
TROMMENS QUIZ
  UDLÅNET – QUIZ

 

Kom og test din paratviden.

Efter en længere pause pga. COVID- 

situationen vender Kulturhus Trommens 

populære quizaftener nu igen tilbage to 

aftener i foråret.  

 

Hver quizaften quizzes der på paratviden 

inden for ni forskellige kategorier, og igen 

vil den rutinerede quizmaster Roy Stead 

lede slagets gang. Et hold må bestå af 

maks. fire personer, og holdet sammen-

sættes af deltagerne selv.  

 

Tag din bedste ven, mor, kollega eller nabo 

under armen og deltag i Nordsjællands 

måske hyggeligste kulturhusquiz.

 

BILLETTER: 40 KR.

30. mar – billetsalg fra 2. feb

27. apr – billetsalg fra 2. mar

MAN 28. MAR KL. 19.00

LONE FRANK: 
STØRST AF ALT
  DINESEN – FOREDRAG

Hvad er kærlighed? Ja, hvad er kærlighed 

egentlig?

Vær forberedt på en fascinerende rundtur, 

når videnskabsjournalist, forfatter og ph.d. 

i neurobiologi Lone Frank undersøger 

kærligheden fra et videnskabeligt per-

spektiv. Vi kommer omkring de evolutio-

nære kræfter, der har sat rammerne for 

vores følelser, og kigger på den hemmelig-

hedsfulde kemi og spidsfindige hjerneakti-

vitet, der i sidste ende dirigerer vores 

personlige kærlighedsliv.

Lone Frank giver dig bl.a. svar på, hvorfor 

det første leveår former dine relationer 

resten af livet. Hvorfor du i virkeligheden 

leder efter en helt anden partner, end du 

tror. Om der er gener for utroskab. Hvorfor 

mænd og kvinder er forskellige – og hvor 

meget. Hvorfor forelskelsens rus er kærlig- 

hedens forbandelse. Og hvad du kan lære 

af bjergstudsmusens kærlighedsliv.

Foredraget er både inspirerende, tanke-

vækkende og båret af personligt engage-

ment. Med humor og stor viden sammen - 

stykker Lone Frank kærlighedens mosaik 

med brikker fra naturvidenskab, psykologi 

og kulturforskning. Hun krydrer sin 

fortælling med personlige historier  

fra et liv, der har budt på lidt af  

hvert på kærlighedsfronten.

BILLETTER: 75 KR.

Billetsalg fra 31. jan
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TOR 31. MAR KL. 20.00

LISA NILSSON –  
I NØD OG LYST 
– DUOKONCERT 
MED MATTIAS  
TORELL
   STORTROMMEN – KONCERT

Når Lisa Nilsson drager på duo-turné i 

Danmark sammen med guitaristen Mattias 

Torell under koncerttitlen ‘I nød og lyst’, 

bliver ingen af koncerterne ens. Sætlisten 

vil byde på hits fra bagkataloget, personli-

ge favoritter og en række numre, som 

passer til det intime set-up.

Mattias Torell er en mangefacetteret 

guitarist, der har arbejdet med Lisa Nilsson 

i næsten 30 år siden indspilningen af 

hendes berømte tredje album, storsælge-

ren Himlen Runt Hörnet i 1992. 

De deler en stor kærlighed til soul, 

brasilianske rytmer og jazz. Duoen har 

også skrevet flere af Lisa Nilssons store 

numre i fællesskab, og historiefortællingen 

og spilleglæden er altid i centrum, når de 

to optræder sammen.

Siden Lisa Nilsson udgav Himlen Runt 

Hörnet, har hun været en af Nordens mest 

populære sangerinder, og hendes popula-

ritet i Danmark blev kun yderligere 

forstærket, da hun i 2001 sang titelmelodi-

en til Hella Joofs film En kort, en lang.

 

BILLETTER: 470 KR.
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LØR 2. APR KL. 10.00

PÅSKEÆG MED 
SIMONE
  BØRNEUDLÅNET – WORKSHOP

Kom på biblioteket til vores hyggelige 

krea-workshop, hvor man kan dekorere  

et fint påskeæg. 

Vores krea-alf Simone kan hjælpe med 

inspiration til, hvordan man kan pynte 

påskeægget, og vi har masser af maling, 

glimmer og dimsedutter, man kan klistre 

på.

Alder: 3-12 år. Børn under 9 år skal have 

en voksen med.

FRI ENTRÉ

SØN 3. APR KL. 15.00

 CIRKELINES MUSESKOLE
   STORTROMMEN – BØRNETEATER

Det bliver ren nostalgi, når den karakteristiske alf Cirkeline med det strittende sorte hår, 

den røde sortprikkede kjole, de bare fødder og hendes musevenner, Ingolf og Frederik, 

kommer til Trommen i Teater Next’s forestilling ‘Cirkelines museskole’.

Ingolf og Frederik skal lære bogstaverne at kende, så derfor har Cirkeline lavet en skole. 

Hun lærer musene og publikum om alfabetet og bogstaverne, hvordan de ser ud, hvilke 

lyde de siger, og hvad der rimer på dem. Cirkelines undervisning foregår både indenfor 

og ude i haven.

Stilen i denne forestilling er, som vi kender den fra tegnefilmene, fyldt med sprudlende 

humor ledsaget af Hans-Henrik Leys dejlige og iørefaldende musik. Med denne forestil-

ling har Hanne Hastrup skabt endnu en lille perle inden for sit specielle univers.

Cirkeline-figuren er mere populær end nogensinde og henvender sig efterhånden til hele 

tre generationer af danskere, fra de yngste til de ældste.  

 

Forestillingen kan ses af børn fra 3 år og vil være oplagt for børn i førskole og indskoling. 

BILLETTER: FRA 60 KR.



TIR 5. APR KL. 19.30

MARIANNA  
SHIRINYAN
   STORTROMMEN – KLASSISK KONCERT

Hørsholm Musikforening præsenterer  

en solokoncert med den armensk-fødte 

pianist Marianna Shirinyan, der har boet  

i Danmark og præget vores klassiske 

musikliv gennem de sidste godt 20 år. 

Marianna Shirinyans dynamiske og 

virtuose spillestil har gjort hende til  

en af de mest kreative og eftertragtede 

pianister i Europa i dag, både som solist 

og kammermusiker.

Hun har vundet flere priser. Bl.a. blev 

hendes debut-cd fra 2010 med kammer-

musik af Chopin, som hun indspillede 

sammen med cellisten Andreas Brantelid 

og violinisten Vilde Frang, kåret til Årets 

danske kammermusik-/soloudgivelse.

Marianna Shirinyan er professor i klaver 

ved Norges Musikhøgskole i Oslo og 

gæsteprofessor ved Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium i København.

BILLETTER: 150 KR.

Fri entré for medlemmer af Hørsholm 

Musikforening.

50 51

ONS 6. APR KL. 17.00

LOKAL FOR FATTERAFTEN
  DINESEN – FORFATTERMØDE

Kom til en tankevækkende, inspirerende og hyggelig lokal forfatteraften på Hørsholm 

Bibliotek og mød nærområdets skrivende forfattere. Hørsholm Bibliotek sætter denne 

sene eftermiddag fokus på det nære litterære landskab og på de forfattere, der bor og 

skriver i området. For hvem er de, hvordan arbejder de, og hvad skriver de?

Denne eftermiddag vil der være mulighed for at møde otte lokale forfattere, der alle har 

udgivet bøger inden for forskellige genrer. Forfatterne, man kan møde, er Ulrik Andreas 

Federspiel, Anja Klemp Vilgaard, Annette Aggerbeck, Niels Stærup, Emese Jehrbo, 

Katrine Bertel samt Stine og Niels Bekkevold.

Hver forfatter vil på 10-15 min. præsentere sig selv og sit forfatterskab. Og efterfølgende 

vil der være tid til, at publikum kan stille spørgsmål og få signeret bøger. Biblioteket 

byder på kaffe og te ved arrangementet.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 9. feb

MAN 11. APR KL. 11.00

DINOSAUR
WORKSHOP
  SPIESSALEN – WORKSHOP

Hvis du synes, at dinosaurer er vildt 

spændende, så skal du unde dig selv at 

tage til denne workshop. Du lærer om 

dinosaurer og får lov til at røre ved ægte 

dinosaurknogler og -æg. Og så skal du 

prøve at arbejde som en rigtig palæonto-

log, hugge fossiler ud og undersøge dem i 

laboratoriet. Alt sammen i selskab med 

dinosaurekspert Steen Andersen, der har 

været med til mange udgravninger, som 

han vil fortælle om og vise billeder fra.

Alder: Fra 7 år.

BILLETTER: 40 KR.



FRE 22. APR KL. 15.30

EN LILLE NY
  TROMMERUM – BØRNETEATER

Alt har sin faste plads. Alt har sin egen lyd. 

Alt har sin egen farve. Alt er, som det 

plejer at være. Det er godt. Det er trygt.  

Så ved man, hvad man har. Men hvad er nu 

det? Tingene er ikke på deres faste plads. 

Lyden lyder anderledes og farven har fået 

en helt anden farve. Der er vendt op og 

ned på det hele, for der er nogen, der 

forstyrrer. En lille ny, som ikke ved, hvordan 

det plejer at være.

En lille ny er en sanselig og billedmættet 

forestilling for det yngste publikum. En 

humoristisk og poetisk fortælling om den 

store gave, det kan være, når ens verdens-

billede forandrer sig.

Alder: 1,5-4 år.

BILLETTER: 60 KR.

Både børn og voksne skal have billet.

FRE 22. APR KL. 20.00

DORTHE  
GERLACH
   STORTROMMEN – KONCERT

Det er både stemningsfyldt og nærvæ-

rende, når Dorthe Gerlach som soloartist 

spiller op til dans fra sit helt eget ståsted. 

Her finder du det stille og sårbare, men 

også det store og buldrende. Alt sammen 

udfoldet gennem et veldrejet, dansk 

sprog sunget af en enestående stemme.

I et univers af halvelektronisk melanko-

pop leverer den karismatiske sangerinde 

altid en energisk og tryllebindende per- 

formance, som sætter sig fast i mindekar-

toteket. Med en jordbunden og humori-

stisk jargon er Dorthe Gerlach en ærlig 

historiefortæller, som ikke er bange for  

at give noget af sig selv i mødet med 

musikken og sit publikum.

I mere end 20 år har Dorthe Gerlach 

udgjort den ene halvdel af den populære 

duo Hush, der er kendt for eftertænksom 

og nærværende country-pop.

BILLETTER: 295 KR.

52 53

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



ONS 27. APR KL. 19.30

JEPPE PÅ  
FORSIDEN
   STORTROMMEN – TEATER

Medierne er den fjerde statsmagt. De  

skal være upartiske, oplysende og holde 

magthaverne i ørerne. Men hvad vil der 

ske, hvis medierne glemmer opgaverne  

og i stedet forsøger at opdrage folket i  

en bestemt retning?

Det er den tanke, Farshad Kholghi, Pernille 

Højmark og Lucas Birch leger med i Jeppe 

på forsiden, som er en kras komedie om, 

hvad der kan ske, når medierne svigter 

deres demokratiske ansvar.

Byen Fristrups borgmester Jørgen 

Rasmussen er død, og nu regner hans søn, 

den unge Mikkel Rasmussen, med, at han 

skal arve posten. Da det viser sig, at 

borgerne i byen måske vil det anderledes, 

beslutter lokalavisens chefredaktør 

Charlotte Madsen, der har et lidt for nært 

forhold til familien Rasmussen, at hun vil 

gøre det til sin opgave at fremstille Mikkel 

Rasmussen som den perfekte borgmester-

kandidat – selvom hun faktisk burde gå 

kritisk til ham og hans politik i stedet.

Og da endnu en kandidat – den farverige 

og elskelige landsbyklovn Jeppe – melder 

sig på banen, begynder en lavine at rulle…

Jeppe på forsiden er skrevet af Farshad 

Kholghi og Lukas Birch, instrueret af 

Michel Castenholt og produceret af  

Teater Birch.

BILLETTER: FRA 150 KR.

54 55

MAN 25. APR KL. 19.30

WALKMAN
   STORTROMMEN – NYCIRKUS

Med halsbrækkende hverdags-stunts, 

poesi og humor kaster DON GNU nyt lys 

på hverdagens kedsommelige rutiner og 

vores måde at være sammen på som 

mennesker.

På en helt almindelig dag bevæger fire 

mænd sig gennem byen til fods. Med det 

længste ben forrest følger de hastigt 

strømmen uden at stille spørgsmål ved 

lyskurve, vejskilte og fællesskabets 

uskrevne regler for god opførsel. Indtil én 

af dem pludselig bestemmer sig for at 

gøre oprør…

Der venter masser af rå fysik, stunts og 

DON GNU-attitude, når jorden under de 

fire performere bogstavelig talt forsvinder, 

og de regler, rutiner og fælles normer, vi 

alle tager for givet, pludselig mister deres 

betydning. Et fodgængerfelt er ikke 

længere bare et fodgængerfelt, og god 

opførsel er ikke længere bare én ting.

 

WALK-MAN er den første forestilling i en 

trilogi om det almindelige livs ualmindelige 

oplevelser. Du vil aldrig krydse gaden på 

samme måde igen!

BILLETTER: FRA 125 KR.

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



56 57

ONS 4. MAJ KL. 17.00

REBEKKA
SØSTRENES 
SPÆDBØRNS
HJEM I  
HØRSHOLM
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

På Sdr. Jagtvej står en statelig gul 

bygning, der i dag rummer daginstitutio-

nen Jægerhuset. Gennem godt og vel de 

sidste 100 år har der lydt barnestemmer 

fra bygningen, for den har tidligere dannet 

ramme om Rebekka-Søstrenes Spæd-

børnshjem. Det var et hjem for spædbørn 

af forældre, typisk enlige mødre, der af 

forskellige årsager ikke var i stand til selv 

at tage vare på børnene. 

Afdelingsleder Ida Rosenstand Klahn fra 

Museum Nordsjælland fortæller historien 

om spædbørnshjemmet, der oprettedes 

før velfærdssamfundets opblomstring og 

siden udviklede sig i takt hermed.

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 9. mar

ONS 11. MAJ KL. 17.00

DE UTUGTIGE 
KVINDER
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Museumsinspektør Susan Johnsen 

fortæller i foredraget om, hvordan ugifte, 

gravide kvinder i 1500-tallet pludselig  

blev stemplet som utugtige. I 1500-tallets 

Norden blev frugtbarhed, med den 

reformerte kirkes indblanding, gjort til  

den ultimative skam og ulykke, hvis ikke 

den var velsignet af kirken. Nu blev 

kvinder straffet for graviditet uden  

for ægteskab.

Hvad var der på spil i 1500-tallet, som fik 

den kristne kirke til at gå forrest i kampen 

mod frugtsommelige kvinder uden for 

ægteskab, og hvorfor gik man så hårdt til 

værks, at man endnu 400-500 år senere, 

langt ind i 1900-tallet, talte nedsættende 

om “uægte børn”?

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 16. mar

ONS 18. MAJ KL. 17.00

DET UNDERSTE 
LAG
  CAROLINE MATHILDE – FOREDRAG

Arkivleder Hans Jørgen Winther Jensen  

vil i foredraget forsøge at indkredse det 

underste lag, de udskudte, fattighjælps-

modtagerne i Hørsholm i perioden ca. 

1920-1935. 

Opfattelsen, og ikke mindst behandlingen 

af dem, vil være i centrum. I den forbin del-

se vil socialreformen fra 1933 blive be - 

 hand let. Hvilken betydning fik reformen 

for behandlingen af denne gruppe i 

Hørsholm?

KRÆVER GRATISBILLET

Billetsalg fra 23. mar

Mennesker i trængte kår
Museum Nordsjælland afholder i samarbejde med Hørsholm Bibliotek en lokalhistorisk  
foredragsrække med temaet om mennesker i trængte kår. Det er mennesker, der normalt  
har gået under radaren i historieskrivningen, som nu får en stemme i foredragene.

LØR 30. APR KL. 20.00

MAHAMAD  
HABANE – HAM 
DER KOMIKEREN
   STORTROMMEN – COMEDY

Mahamad Habane har leveret grin til 

danskerne i seks år og er nu klar til at 

sprede mere glæde, når han i foråret 2022 

drager ud i landet med sit første one-man 

show Ham der Komikeren.

Mahamad Habane har vist sit store talent 

både på livescener og i TV. Kronprinsepar-

rets årlige prisuddeling, Comedy Aid/Grin 

til Gavn, Klipfiskerne, BØH!!, rollen som 

vært for DM i stand-up og nyligst under-

holdningsprogrammet Stormester er bare 

nogle af de programmer og sammenhæn-

ge, Mahamad Habane har optrådt i.

Ham der Komikeren er et show med sjov 

og positivisme. Med Mahamads altid glade 

sind, imødekommende publikumsinterakti-

on og med hans knivskarpe jokes er du 

sikret en aften med komik på første klasse.

Mahamad Habane siger selv: “I showet 

fortæller jeg mere om, hvem jeg er, når jeg 

ikke står på en scene og gemmer mig bag 

et arsenal af jokes. Det er nemt at skrive 

en joke, men det er svært at fortælle 

noget af betydning. Når showet slutter, 

håber jeg, at du kender mig lidt bedre, så 

jeg ikke længere bare er Ham der Komike-

ren, der siger sjove ting fra scenen”.

BILLETTER: 215 KR.



ONS 18. MAJ KL. 19.30

SPEJLMANDEN
   STORTROMMEN – TEATER

Mungo Park gæster Trommen med sin 

dramatisering af den utrolige, virkelige 

historie om den tyske stjernejournalist 

Claas Relotius. Som ung journalist for det 

tyske nyhedsmagasin DER SPIEGEL er 

Claas kendt for at holde et sjældent set 

spejl op af virkeligheden i sine historier, 

især om Trumps USA.

Claas vinder den ene pris efter den anden 

for sine menneskelige portrætter. For 

eksempel om Gladys, der med sin bibel i 

hånden kører USA tyndt som henrettelses-

turist på fængslernes dødsgange, om den 

selvudnævnte grænsevagt Jaeger, der 

patruljerer grænselandet mellem USA og 

Mexico, lige dér hvor Trumps mur skulle 

have stået.

Men Claas’ kollega, Juan, får færten af 

noget råddent ved artiklerne. Dét starter 

en krig mellem de to journalister, hvor 

ingen kneb viser sig at være for beskidte i 

kampen om at skabe mening i et manipu-

leret mediebillede.

Spejlmanden havde premiere på Mungo 

Park i 2020 midt under den amerikanske 

præsidentvalgkamp. Gør dig klar til et 

hæsblæsende teatergreb på true crime-

genren fyldt med suspense, action og en 

intensiv jagt på den endegyldige sandhed.

BILLETTER: FRA 175 KR.

TOR 19. MAJ KL. 19.00

ILT
   STORTROMMEN – TEATER

Har du nogensinde hørt om manden, der 

opfandt saxofonen? Forestillingen Ilt  

med fysisk performer og saxofonist Lars 

Lindegaard Gregersen alene på scenen 

med sine saxofoner er en fusion af fysisk 

teater, akrobatik, live musik og fortælletea-

ter. Ilt går filosofisk og æstetisk til værks i 

behandlingen af emnet om saxofoner, luft, 

ilt og åndedræt.

Imens han spiller, fortæller manden på sce-

nen om en jazzsaxofonists sidste åndedrag 

og den saxofon, der var hans bedstefars 

arvestykke fra 1920. Historierne bringer os 

på besøg i Rafaelles instrumentbutik ved 

foden af en rygende vulkan, hvor der 

findes en kæmpestor kontrabassaxofon. 

Og mellem hvert et pust i saxofonen, 

under hver historie og mellem hver en 

sætning deler vi et åndedrag.

BILLETTER: 125 KR.

58 59



LØR 28. MAJ KL. 20.00

AIRES DEL SUR
   STORTROMMEN – KONCERT

Aires del Sur, som består af dansere og musikere, der repræsenterer en række sydlige 

landes stærke kulturelle identiteter, deres fælles historie, og indbyrdes forståelse, 

kommer til Trommen igen med et nyt, varmblodigt show.

Bjarke Falgren, DMA-vinder i komposition, sætter stemningen med sit unikke violinspil, 

og snart bliver han akkompagneret af flamencodanserinden, Catherine Vigh, som med 

rytmiske eksplosioner markerer det temperament, vi møder i Syden.

Derudover består Aires del Sur af pianisten Steen Rasmussen, Danmarks bedste tals-

mand for brasiliansk musik, og den cubanske bassist Yasser Pino, som blandt andet 

starter en varm guajiras bygget op omkring et digt af den berømte spanske digter 

Federico García Lorca, fra dengang han besøgte Cuba.

Publikum oplever også den ekspressive danser Juan Fernandez fra Sevilla og  

flamenco-sangeren Thierry Boisdon.

BILLETTER: 100 KR.

60 61

LØR 21. MAJ KL. 20.00

 GINMAN/ 
BLACHMAN/ 
DAHL
   STORTROMMEN – KONCERT

Ginman/Blachman/Dahl udgør nok 

Danmarks fremmeste eksponenter for den 

moderne jazztrio. De tre gamle venner har 

spillet sammen i en årrække, og siden de 

for godt 10 år siden fik en international 

pladekontrakt med Verve Records, har de 

arbejdet som en selvstændig enhed 

omgivet af en række danske og internatio-

nale solister – blandt andre Palle Mikkel-

borg, Nils Petter Molvær og Fredrik 

Lundin.

Af mange er Thomas Blachman kendt som 

en skarp dommer i X-factor, men for 

jazzelskere er han først og fremmest en af 

landets allerbedste trommeslagere, og i 

skiftende sammenhænge har han samar-

bejdet med Lennart Ginman lige siden 

1987. Pianisten Carsten Dahl anses i dag for 

at være en af Danmarks mest innovative 

og genialt improviserende musikere. 

Lennart Ginman har musikalske rødder i 

moderne akustisk jazz, men har også 

arbejdet med electronica, og han huskes 

bl.a. for sit samarbejde med Steen Jørgen-

sen på det Grammyvindende album 

Ginman/Jørgensen.

Ginman/Blachman/Dahl forener klang, 

hårdt swing, spiritualitet, sjov og traditio-

ner med personlig fornyelse. I 2020 udgav 

trioen albummet The Blue Velvet.

BILLETTER: 255 KR.

TOR 9. JUN KL. 19.00

NIELS  
KRØJGAARD:
MANIPULATIO
NENS PSYKOLOGI
   STORTROMMEN – FOREDRAG & SHOW

Psykologisk manipulation – evnen til at 

opnå kontrol over andre mennesker – er et 

fascinerende, men samtidig også skræm-

mende emne, og få ved mere om det end 

psykologisk entertainer og tankelæser 

Niels Krøjgaard.

Dette kombinerede foredrag og show 

byder på en blanding af svindel og bedrag, 

ægte psykologi og showmanship, som får 

dig til både at grine og gyse, alt imens du 

får evidensbaseret viden om manipulation 

og bliver klogere på, hvordan du påvirker 

mennesker på en etisk forsvarlig måde.

Niels Krøjgaard er både en af landets 

førende psykologiske entertainere, en mo - 

derne Sherlock Holmes og en efterspurgt 

foredragsholder. Med sin store erfaring 

inden for nonverbal kommunikation og 

manipulation har han undervist elever på 

Politiskolen, specialstyrker i Rigspolitiet  

og løst opgaver for PET. 

BILLETTER: FRA 309 KR.
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Glæd dig til en aften med nogle af 

Danmarks dygtigste flamenco-kunstnere, 

når Poul Jacek Knudsen besøger Trommen 

med sit ensemble Flamenco Passion. 

Flamenco Passion består af Poul Jacek 

Knudsen (guitar), Nicolai Land (bas) og 

Anders Pedersen (cajon), og her kommer 

de i en udvidet udgave feat. den danske 

mesterguitarist Mikkel Nordsø, flamen-

co-danserinden Jossette Reilly og 

flamenco-sangeren Gustavo Rey.

Koncerten byder på traditionel flamenco 

krydret med Mikkel Nordsøs karakteristi-

ske og sublime guitarspil. Repertoiret 

rummer blandt andet kompositioner af 

Mikkel Nordsø og flamenco-legenden Paco 

de Lucia. Den medrivende musik toppes 

med Jossette Reillys sensuelle og passio-

nerede flamenco-dans og Gustavo Reys 

intense flamenco-stemme.

Jossette Reilly har blandt andet turneret 

med latinpop-ikonet Ricky Martin og 

flamenco-stjernen Joaquin Cortez. Hun 

arbejder pt. med Cullberg Balletten i 

Stockholm. Gustavo Rey har sunget 

traditionel flamenco med blandt andre  

La Chimi og Flamenco de Sevilla og har 

derudover sunget med så forskellige 

navne som Deepfried Toguma, Lars Bo 

Khujan og Oriental Mood.

BILLETTER: FRA 125 KR.

LØR 11. JUN KL. 20.00

SANNE SALOMONSEN FEAT. ELECTRIC GUITARS
   STORTROMMEN – KONCERT

Sanne Salomonsen har slået pjalter, 

læderbukser og ridestøvler sammen med 

de to guitar-ekvilibrister Søren Andersen 

og Mika Vandborg, som har genoplivet 

Electric Guitars. Konstellationen med 

Sanne, Søren og Mika er et “match made in 

heaven” for fans af klassisk rock og Sannes 

rockede bagkatalog. Koncerten byder på 

sange både fra alle Electric Guitars’ egne 

plader og fra Sannes fantastiske sangkata-

log.

Med Anne Linnet Band, Sneakers og ikke 

mindst gennem sin respektindgydende 

solokarriere har Sanne Salomonsen altid 

været tro mod den kunstner og person, 

hun er. Hendes status som en af landets 

mest populære sangerinder bekræftes af 

hendes mange år på scenen og hendes 

mange musikalske samarbejder gennem 

tiden.

Electric Guitars har siden 2012 udgivet tre 

studiealbum plus en live-DVD. Bandet 

skrev og indspillede desuden sangen 

‘Freewheeler’ til filmen Borg, der handler 

om opgøret mellem tennislegenderne John 

McEnroe og Bjørn Borg. Gennem årene har 

Electric Guitars blandt andet spillet på 

Bøgescenen til Smukfest og flere gange 

været support for Deep Purple.

BILLETTER: 345 KR. 

FRE 10. JUN KL. 20.00

FLAMENCO PASSION  
FEAT. MIKKEL NORDSØ
   STORTROMMEN – KONCERT
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NYT MULTIKUNSTNERISK  
MUSICALPROJEKT

UNG I  
HØRSHOLM
Et nyt multikunstnerisk musicalprojekt for, 

af og med Hørsholms unge er i støbeskeen 

i et samarbejde mellem Ung i Hørsholm 

og Kulturhus Trommen. Andre aktører kan 

løbende tilkobles projektet. Målsætningen 

er foreløbig at opføre forestillinger i Trom-

men i november 2022. Projektets arbejds-

titel er slet og ret ‘Ung i Hørsholm’.

Idéen er, at de unge skal fortælle deres 

egne, personlige historier i et nyt og 

moderne, multikunstnerisk musicalformat, 

der inddrager både sang, rap, dans, drama, 

musik, billedkunst og andre relevante 

kunstneriske udtryksformer. De unge skal 

både være det dramatiske og kreative 

omdrejningspunkt, coachet af professio-

nelle kræfter.

Forestillingen skal tage udgangspunkt i 

de unges egen hverdag, sådan som den 

udfolder sig på alle sociale niveauer i byen 

blandt skatere, poptøser, flygtninge, skils-

missebørn, eliteidrætsudøvere, gangstere 

og alt derimellem.

I et nyt samarbejde med Hørsholm Bibliotek og Gågade-
foreningen vil Trommen i foråret og sommeren 2022 til - 
byde udendørs kulturoplevelser for alle aldre i Gågaden 
og på Ridebanen. De første datoer offentliggøres her.  
Se resten af programmet på trommen.dk i begyndelsen 
af 2022.  
 
På udvalgte fredage og lørdage arrangeres koncerter på 
Gågadetorvet (Apotekertorvet), og der arbejdes på, at 
Gågadens butikker deltager med events og  
længere åbningstid om fredagen.

Fri entré til alle events

FRE 27. MAJ KL. 19.00

SHEFUNK
GÅGADETORVET – KONCERT

SheFunk er så vidt vides Danmarks eneste 

store Female Funk-band. SheFunk består 

af 11 kvinder og excellerer i sange af store 

funknavne som Earth, Wind & Fire, James 

Brown, Chaka Khan, The Pointers Sisters, 

Stevie Wonder og Brecker Brothers.

Kvinderne i SheFunk lever og ånder for 

funk, som i deres optik er musikken, der 

sætter gang i hofter og dansesko. Reper-

toiret leveres helt tight og med nerve og 

energi.

Bandet mønstrer tre vokalister, bas, guitar, 

keyboards, percussion, trompet, tenorsax, 

basun og trommer.

LØR 28. MAJ KL. 14.00

RUDERSDAL  
BIG BAND  

GÅGADETORVET – KONCERT

Rudersdal Big Band er et fuldt besat 

bigband bestående af 17 entusiastiske 

amatørmusikere under kyndig ledelse af 

dirigent Rolf Thofte Sørensen. Orkestret 

spiller swingende dynamisk jazz med 

afsæt i Count Basie, Duke Ellington, Neal 

Hefti og Thad Jones, men der er også 

afstikkere til latin, soul, funk og rock.

Rudersdal Big Band benytter sig fra tid 

til anden af gæstesolister og har blandt 

andet optrådt med trompetisten Henrik 

Bolberg fra DR Big Band og jazzsangerin-

der som Marie Carmen Koppel og Veroni-

ca Mortensen.

Orkestret har eksisteret siden 1995, først 

under navnet Søllerød Big Band og fra 

2009 som Rudersdal Big Band som følge 

af kommunesammenlægningen.

UDVALGTE FREDAGE & LØRDAGE

OPEN AIR FILM 
RIDEBANEN – FILM

I sommerperioden vil Kulturhus Trommen 

arrangere open air film-events på et kæm-

pestort mobilt lærred på Ridebanen. Her 

er alle borgere velkomne med tæpper og 

picnic-kurve.

Før filmstart vil være et opvarmnings- 

event med for eksempel musik eller fore-

drag. Det forventes at filmen starter ca. 

kl. 22, når mørket falder på. Sammen med 

byens aktører arbejdes der på at få nogle 

af de lokale restauranter op på pladsen 

med salg af let mad og drikkevarer.

De nærmere datoer og filmene, der kan 

opleves i det fri på Ridebanen, offentlig-

gøres på trommen.dk og Trommens  

Facebook-side.

UDVALGTE 
FREDAGE & LØRDAGE 
SOMMER 2022

Trommen  
 Outdoor



SENIORBIO

Seniorer (65år+) kan komme billigt i bio-

grafen hver dag. Alle dage inden kl. 18.00 
koster en seniorbillet 75 kr. 

Derudover har vi hver onsdag kl. 13.00 i 

sæsonen Seniorbio, hvor du kan se en ak-

tuel premierefilm i godt selskab. Er du  

medlem af Ældre Sagen får du yderligere 

10 kr. i rabat. Kom i god tid. Vi giver hver 

gang kaffe og kage inden filmen. 

Programmet kan ses på Trommen.dk,  
i Ugebladet eller i den trykte oversigt, 
som findes i Kulturhuset.

BABYBIO

Forældre på barsel skal ikke snydes for  

en biograftur! 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.

BOG&BIO

I Bog&Bio bliver korte børnebøger fra dan-

ske forlag bragt til live med animerede illu-

strationer og understøttende lydeffekter.  

 

Lys, lyd og billede er tilpasset mindre 

børn, og historierne er nøje udvalgt til den 

målgruppe. En forestilling varer 60 min og 

indeholder 7 små historier og 2 pauser. 

 

 

OPERABIO

Igen i denne sæson kan du opleve flotte 

operafilm på det hvide lærred i Kulturhus 

Trommens biograf.  

 

I Operabio præsenterer vi aktuelle forestil-

linger optaget på den verdensberømte 

opera The Metropolitan i New York.  

 

Nyd et glas bobler inden visningen  

– det er inkluderet i billetprisen.  

 

Programmet for Operabio offentliggøres 
på Trommen.dk.

CPH:DOX

I år er Kulturhus Trommen blandt de dan-

ske biografer, som viser udvalgte film fra 

CPH:DOX for sit lokale publikum.  

 

CPH:DOX, som finder sted hvert år i Kø-

benhavn, er en af verdens førende festiva-

ler for dokumentarfilm.  

 

I år finder den sted fra 23. marts til 3. april. 

Dato og program for CPH:DOX minifesti-

valen i Trommen offentliggøres i starten af 

foråret.

 

BIOGRAFKLUB  
DANMARK

Kulturhus Trommens biograf er med i 

Biografklub Danmark, som giver dig rabat 

på store filmoplevelser i din lokale biograf. 

Når du er medlem af Biografklub Danmark, 

får du halv pris på biografbilletten til 10 ud-

valgte kvalitetsfilm i de danske biografer.  

 

Se programmet og køb medlemskab på 
biografklubdanmark.dk.

FILMPORTEN

Kulturhus Trommens biograf er med i den 

nationale filmklub for smalle film, Filmpor-

ten. Lige som Biografklub Danmark 

fungerer Filmporten på den måde, at man 

køber et medlemskab, der giver biografbil-

letter til halv pris til en række udvalgte film.

Filmporten adskiller sig fra Biografklub 

Danmark ved at have mere kunstneriske  

og smalle film på programmet. 

Se programmet og køb medlemskab  
på filmporten.dk.

FRIVILLIG FILM
KLUB

Elsker du film, og vil du gerne dele de 

gode filmoplevelser med ligesindede? Så 

kan du blive medlem af Kulturhus Trom-

mens Filmklub.  

 

Den startede i februar 2020 og er et sam-

lingssted for filminteresserede mennesker, 

der har lyst til at dele deres begejstring for 

de levende billeder. Filmklubben er frivilligt 

drevet, og det er gratis at blive medlem.  

 

Hvis du vil være medlem, skal du skrive 
til: Filmklubtrommen@gmail.com.
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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.

FILMMAGI  
I DIN  
LOKALE  
BIOGRAF

PREMIERE 24. FEB

ROSE
Inger (Sofie Gråbøl), hendes søster Ellen 

og svogeren Vagn tager til Paris. Men ved 

ankomsten står det klart, at Inger har en 

skjult dagsorden. Instrueret af Niels Arden 

Oplev.

PREMIERE 24. MAR

DOWNTON ABBEY 2
Familien Crawley vender tilbage. Downton 

Abbey 2 – en ny æra er efterfølgeren til 

Downton Abbey fra 2019, der bygger på 

den populære tv-serie af samme navn.

 

PREMIERE 19. MAJ

 BELFAST
Belfast er Kenneth Branaghs mest person-

lige film til dato. Filmen fortæller gennem 

historien om en arbejderdreng i 1960’er-

nes Belfast om Kenneth Branaghs egen 

opvækst.

PREMIERE 3. MAR

BATMAN
Da en seriemorder går efter eliten i Go-

tham City med en række sadistiske mord, 

dukker nogle kryptiske ledetråde op og 

sender Batman på efterforskning i under-

verdenen.

PREMIERE 21. APR

DE FORBANDEDE ÅR 2
Fortsættelsen til succesen De forbandede 

år følger familien Skov efter 1943, hvor 

samarbejdspolitikken ophører, og den dan-

ske modstandsbevægelse vinder frem. 

 

PREMIERE 26. MAJ

TOP GUN 2:  
MAVERICK
I fortsættelsen til 80’er-klassikeren Top 

Gun skal Pete “Maverick” Mitchell (Tom 

Cruise) træne nogle rekrutter i en tid, hvor 

ubemandede droner bliver mere og mere 

almindelige.

Foråret i 
Biografen

BILLETTER
Trommen.dk

Billet tlf: 70 20 20 96

Foyerbar (åbner 30 min. 

før dagens første  

biografvisning)



MUSIK  TEATER  BIOGRAF  BIBLIOTEK  RESTAURANT

Trommen.dk / Biblioteket.horsholm.dk

HYLDEST TIL BENNY ANDERSEN
ROSA FRA ROULADEGADE
BIRTHE KJÆR
HR. SKÆG
ALLETIDERS ULF
MUSIKALSK POTPOURRI

 GLÆD DIG TIL  
EFTERÅRET 2022 
I KULTURHUS 
TROMMEN

Følg os på

BIOGRAF
Se dagens program  

og køb billetter på  

Trommen.dk


