Historiens Kulturnat i Aksen

Biblioteket

Karossen

Kl. 18 – 21.
Mød Odsherreds mange historiske foreninger og institutioner til Kulturnatten i Asnæs.
Er du historisk interesseret og vil vide mere om din
slægt, dit hus eller Odsherreds historie, så kom og få
en snak med os. Vi viser også nogle af vores gamle
film fra området.
Dragsholm Lokalhistoriske Forening
Odsherred Detektorforening
Odsherred Frimærkeklub
Odsherred Møntklub
Lokalarkivet
Slægtsforskerne – find dine aner

Kl. 18 – 21
Traditionen tro holder børnebiblioteket i Asnæs åbent,
når der er Kulturnat i Asnæs, så stå af gyserræset et
øjeblik, og læg vejen forbi biblioteket.
Her hygger vi nemlig med et krea-hjørne, hvor man
kan lave sit helt eget bogmonster (børn skal have en
voksen med, da limpistolen er varm), og et læsehjørne, hvor vi læser en monstergod fortælling højt.

Kig ind på ”Karossen”, Rådhusvej 19 og nyd gyset og
den fede stemning. Vi har musik ved Ricki Solo fra kl.
21 til 23. Dørene åbnes kl. 20.30 og i værkstedsbaren
kan du købe øl, vand og vin og lidt smøreolie til halsen. Kl. 23.30 må du videre ud i natten.

Musikskolen

Odsherred Kunstmuseum

Asnæs Karosserifabrik er en del af et mere end 100 år
gammelt fabrikskompleks !

Ungehuset
Kom og se det nye UngehusBobjergvej 2
Åbent fra kl. 16 – 21.
Alle er velkomne til Åbent Hus og rundvisning
Her er slik til udklædte børn!
Kl. 16 – 19 Ansigtsmaling: bliv malet uhyggeligt.
Kl. 17 – 19 Køb hjemmelavet græskarsuppe.
Kl. 17 – 20 Prøv en tur på vores Rodeo Græskartyr.

Odsherreds Museum
(i centret ved Sportigan)

Made in Odsherred
Odsherred er andet end sommerhuse, smuk natur og
lækre råvarer. Odsherred har også en rig historie indenfor produktion. I år til kulturnatten vil Museet
komme med udvalgte genstande der beskriver lokale
industrieventyr.
Kunstmuseet er i år repræsenteret i Centret med et
udvalg af værker ved insp. Jesper Sejdner Knudsen.
Det hele er Made in Odsherred.

Sang- og Korfestival med 6 kor fra Odsherred.
kl. 18.00
kl. 18.30
kl. 19.00
kl. 19.30
kl. 20.00
kl. 20.30

Syng i Syd
Stemmer fra Odsherred
Odsherreds Kammerkor
Lungekoret
KoM-koret
På Tirsdag

er lukket, men kan træffes i centret

Asnæs Kirke

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

17.30: Vi begynder med rundvisning for børn i kirken
og på kirkegården. Forældre/bedsteforældre må også
gerne følge med. Turen starter i våbenhuset og varer
omkring 45 minutter. Vi slutter med en tur op i klokketårnet for alle, der tør!

Huset i Asnæs

Kl. 19.00 - 21.00 er der åben kirke med rum til fordybelse i stearinlysenes skær. Der er kaffe i tårnrummet!

Besøg HUSET i Asnæs på Kulturnatten kl 17-21.
Se de aktuelle udstillinger og hils på HUSETs faste
kunstnere, som er til stede i løbet af aftenen.

Kl. 21.30 afrundes Kulturnatten med en aftenandagt.

KULTURNAT
I

Velkommen til Asnæs Centret
Alle butikker er åbne til kl. 21
Centerscenen
18.00 Sine og Frække Rikke – for børn
18.30 Den Rytmiske Højskole
19.15 Claus og fluerne
19.45 Udklædningskonkurrencen afgøres
20.15 Miss Sandy & the Electric Billyboys

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.)

ASNÆS

Vampyrer og monstre fra Jyderup Live
optræder i centret og ved Aksen
Mød Kultur og Fritid og indstil din yndlingsildsjæl til Odshædring.
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