Historiens Kulturnat i Aksen
Du kan i år møde otte foreninger, der går sammen om
at skabe en spændende og hyggelig aften med historiske fortællinger, aktiviteter og shows for både voksne
og børn. Kl. 20, når mørket har lagt sig, kan du se
Dragonflies store ildshow.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Odsherreds Museumsforening
Ulvsborg Historiske Værksted
Odsherred Detektorforening
Odsherred Frimærkeklub
Odsherred Møntklub
Slægtsforskerne – find dine aner
Odsherred Bibliotek

Ungehuset
”Det bedste til mig og mine venner” -Et støttearrangement til fordel for Ungekulturprisen
Vi samler ind til Ungekulturprisen, som i år bliver
overrakt ved Odshædring 2018.
Lokale og udefrakommende kunstnere har doneret
kunst, som alle er velkomne til at komme og nyde og
byde på. Alle pengene går ubeskåret til dette års vinder af Ungekulturprisen.
Der er sat ungescene på ungegrunden i Asnæs. Her vil
de unge skåle i mælkebøttesjusser og sende hilsner til
tavernerne på mælkevejen til vores nyligt afdøde nationalskjald Kim Larsen. Kom og syng med.
Horror House: på 2. sal vil man i år kunne møde gartnerens børn, hvis man tør!
NB. Børn under 8 år skal være ifølge med en voksen.

Museum Vestsjælland
(i centret ved Sportigan)
Tunen er tilbage!
Den imponerende blåfinnede Tun var grundlaget for et
helt særligt fiskeeventyr, der havde sin vugge i Odden
Havn. I 1960’erne forsvandt den, men nu er den på vej

tilbage igen. Kom og se fortællingen om Odden fiskeren Peter Vilhelm Madsen, hans drabelige fiskeredskaber og et rigt billedmateriale fra det oprindelige fiskeri.

Besøg også Kunstmuseets venner samme sted.

Biblioteket
Bibliotekets udstilling af Odsherred Overlevernes
spændende kamp mod zombierne – hele aftenen. Elever fra skolerne i Odsherred udstiller deres produkter
fra kampen for at skabe en Zombiesikker skole.
Kåring af Odsherreds mest zombiesikre skole fra
kl. 19-19.30 inkl. mange præmiekategorier.
Få sminket et klamt zombiesår – fra kl. 17.30, gratis.

Musikskolen
Sang- og Korfestival med 8 kor fra Odsherred.
kl. 18
kl. 18.20
kl. 18.40
kl. 19
kl. 19.30
kl. 19.40
kl. 20.00
kl. 20.20
kl. 20.40

Syng i Syd
Musikskolens Ungdomskor
Lungekoret
Odsherreds Kammerkor
Fællessang
Stemmer fra Odsherred
På Tirsdag
KoM-koret
Pakhuskoret

Hele aftenen er der kaffe på kanden og sodavand i
køleskabet.

Huset i Asnæs
inviterer kl. 17–21 til forpremiere på HUSETs 45års
fødselsdagsudstilling, en udstilling med færøsk kunst
fra Steinprent – Færøernes grafiske værksted og værker på papir med motiver fra HC. Andersens eventyr
lavet af HUSETs kunstnere.
Kl 19.00 er der en kort introduktion til fødselsdagsudstillingen af Mie Thorning Christensen (Daglig leder
af HUSET).

Karossen
Fritidsborger.dk og indehaver Niels, inviterer til
Værksteds u hygge, på Karossen, sammen med musik
duoen "Traktørerne" som underholder med viser,
værkstedshumor og finurlige historier.
Porten åbner kl 20.55 - lukker ca. 23.00
Drikkevarer til værkstedspriser !! incl. smøreolie
Asnæs Karosserifabrik er beliggende på Rødhøj 8, og
er en del af et mere end 100 år gammelt fabrikskompleks !

Odsherred Kunstmuseum
Åbent Hus – med gratis adgang kl. 17 – 21.
Aktuelle udstillinger:
- De kvindelige Odsherredsmalere og deres mænd.
- Victor Brockdorff: Maleriske Fællesskaber.
- Guldaldermaleren Johan Thomas Lundbye og Vestsjælland.
Kl. 18.30 og 19.30 giver teaterleder Simon Vagn Jensen og museumsinspektør Jesper Sejdner Knudsen
smagsprøver på oplæsnings-talkshowet: ”Så stik mig
myg!” Lundbye mellem kunsten og kærligheden..

Asnæs Kirke
kl. 17.30: Rundvisning i kirken
Udsigten ud over byen er ganske særlig helt oppe fra
kirkens tårn – ligesom vandringen ind over kirkeskibets loft er det, hvor de fantastiske hvælvinger popper
op. Vi mødes i våbenhuset kl. 17.30.
kl. 19.00-21.00 Åben kirke
Denne aften forvandles kirkerummet til et troens eksperimentarium fyldt af stille musik, lystænding og
fordybelse. Menighedsrådsmedlemmer står klar med
kaffe, lidt sødt og en snak i våbenhuset.
kl. 21.30 Stemningsfuld aftenandagt
.

KULTURNAT

Velkommen til Asnæs Centret
Alle butikker er åbne til kl. 21

I

Hestevognskørsel m. guide fra kl. 17.30
Centerscenen
18.00 Klovnen IBBER
18.30 The Flintstones
18.55 Fødevarestyrelsens Rejsehold
19.15 Odsherred Sangskriverklub
19.45 Udklædningskonkurrencen afgøres
20.15 Den Rytmiske Højskole

ASNÆS

Halloween-udklædningskonkurrence
Alle børn opfordres til at møde udklædt til Halloween i centret. Præsenter dig for dommeren ved
centerscenen kl. 19.30
Der er præmier til den mest skræmmende, den
sjoveste og den mest gennemførte udklædning.
Præmieoverrækkelse kl. 19.45
Trick or treat
300 børn kan få noget i posen
Mød op på centertorvet kl. 18.45 – 19.15 og få
udleveret en pose. Gå en tur rundt til centrets butikker og se, hvad du får i posen.
(for børn til og med 6. kl.)

Vampyrer fra Jyderup Live rollespillerne optræder i centret og ved Aksen

Ansigtsmaling i centret
Sminkør Jenny Abelgren forvandler dig til
ukendelighed. Gratis for alle børn
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