V indinge
Kultur
C enter
Forrårssæsonens arrangementer 2018
9. januar - Den syngende konsul
18.30: 3. a serverer ovnstegt kylling med tilbehør
19.30: Den syngende konsul
Jørgen Ledstrup har arbejdet som attaché og konsul i den danske udenrigstjeneste i over 23 år, i mange
forskellige lande som Belgien, Venezuela, Iran, Filippinerne, Mexico, Tjekkiet, Saudi Arabien og Australien.
Her har han haft lejlighed til at optræde med sin smukke lyriske tenor for både den danske og den
internationale koloni, såvel som for den lokale befolkning. Efter at være flyttet permanent til Danmark har
han sammen med komponist og pianist, Sofus Kornebæk, lavet programmet ”Den syngende Konsul”, hvor
han fortæller om sin baggrund og sine mange oplevelser som konsul og attaché. Samtidig krydrer han det
med smuk sang undervejs. Repertoiret spænder over viser, danske sange, romancer, musicals, ballader,
operette og berømte tenorarier.

16. januar - Matador og Kristendom
18.30: 5. b serverer nakkefilét m. sesamkartofler, sovs mm
19.30: Matador og Kristendom – 24 fortællinger om vort liv.
Menighedsrådet er arrangør
Den folkekære tv-serie Matador er omdrejningspunkt for ny bog om kristne værdier,
som de afspejler sig i hverdagen.
For nok er der alle intrigerne og magtkampene, side om side med sladderen i
Korsbæk, som vi spejler os i - men under det hele ligger den varme og forløsende
humor, der gør, at vi trods alt rummer og ser hinanden som dem vi er - på trods af alle skel - for humoren
er i sit væsen beslægtet med evangeliet.
Valgmenighedspræst Ronald Risvig, fortæller uddybende og levende om nye vinkler på Matador.

23. januar - Skipper på Slotssøen
18.30: Kreative Tanter serverer Koteletter by Napoli
19.30: Min vej til skipper på slotssøen
Finn Sylvest fortæller om sit farverige liv:
* en meget fattig men alligevel god barndom
* Caddie på Rungsted Golfbane i 9 år
* Jetpilot i flyvevåbnet i 10 år.
* 33 år som trafikpilot – heraf de 25 år hos Tjæreborg præsten i Sterling
Airways
* sluttende med sin pilottid med 3½ år på Taiwan.
Har de sidste 17 år været skipper på “Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød.
Det hele krydres med billeder, så vi visuelt kan følge med.
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30. januar - Kongernes stormfulde kærlighedsliv
18.30: 6. x serverer farsbrød med sesamkartofler
19.30: Kongernes kærlighed og andre fortællinger
Emilie Raaholt Christensen
er cand.mag. i Historie og religionsvidenskab og kulturformidler på Christiansborg
Slot.
Hun fortæller levende om et udpluk af fortidens danske kongers stormfulde
kærlighedsliv.
Under foredraget kommer vi ind på fortryllende fortællinger om kærlighed, magt
og jalousi, om kvinder, der var elsket af kongen med foragtet af folket.
Der er fortællinger om konger, der levede i ulykkelige arrangerede ægteskaber,
men fandt kærligheden hos deres elskerinder.

6. februar - Fra jægersoldat til præsidiemedlem
(samt oplevelser med kongefamilien)
18.30: VIF Støtteforening serverer en overraskelse.
19.30: Helge Adam Møller fortæller.
Fra sin tid som jægersoldat fortæller Helge Adam Møller bl.a. om:
Hvordan det føles at falde med 220km/t gennem mørk nat – inden man åbner sin
faldskærm?
Hvordan man overlever på planter, snoge og vinbjergsnegle?
Desuden hører vi om, hvordan Kronprinsen lærte at springe faldskærm sammen
med B.S. Christiansen.
Vi skal høre om oplevelser i Folketinget gennem 28 år, og i Præsidiet gennem 8 år,
sammen med bl.a. Svend Auken, Christian Mejdahl, Thor Petersen og Mogens
Lykketoft – herunder også de mange spændende, officielle besøg i fremmede lande.
Sidst, men ikke mindst, skal vi ”Til fest med den kongelige familie på Fredensborg”, og høre lidt om Prins
Henriks rødvin.

13. februar - Johnny Cash, THE MAN IN BLACK
18.30: 5. a serverer Karry ristaffel med lækkert tilbehør
19.30: Johnny Cash – THE MAN IN BLACK v/ Dennis Lydom
Dennis Lydom fortæller historien og synger sangene, der gjorde Johnny Cash til
THE MAN IN BLACK.
Med farverige fortællinger og musik inviterer Dennis Lydom os ind under huden på
mennesket, Johnny Cash, som var lige så skrøbelig, som fandenivoldsk.
Vi følger Johnny Cash fra hans dybt kristne opvækst i en fattig
bomuldsplukkerfamilie i sydstaterne, til hans ungdom i først flyvevåbnet og senere
musikbranchen.
Vi får indgående kendskab til hans op- og nedture, med bl.a. stofmisbrug.
Alt sammen tilsat essentielle sange fra hans karriere, som spændte over seks årtier.
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27.februar - Generalforsamling
18.30: KFUM Vindinge/Roskilde serverer mexicanske pandekager
19.15: GENERALFORSAMLING
Derefter får vi besøg af Dan Bjerring, journalist gennem 28 år på Christiansborg.
Vi skal høre om Kongekabalen fup eller fakta - om livet bag kulisserne på Christiansborg.
Om, hvordan tingene fungerer på ”Borgen” mellem presse og politikere, og hvordan han blev til ”Keld”, fordi
en statsminister ”forvekslede” ham med en berømt person fra Olsenbanden.
Dan Bjerring fortæller også en række andre anekdoter om årene på Christiansborg
– blandt andet om, hvad der skete hos Fremskridtspartiet bag de lukkede døre, da
partiet smed sin stifter Morgens Glistrup ud.
Dan Bjerring er fortsat på Christiansborg, men til daglig vil han også være kendt af
mange som ejer og redaktør på Tune Posten.

6. marts – Revyens mestre
18.30: TeamGym serverer Bedstemors koteletter
19.30: Revyens mestre v/ Stig Nørregaard
Stig Nørregård er visevært”, og han leverer en bred vifte af revyperler, som vi
alle husker.
I bliver taget med på en musikalsk rundrejse i revyens univers.
I vil opleve visefortolkning, monologer, fællessang, små historier fra de kendte
kunstneres liv.
I vil blive udfordret i gætteleg, potpourrier og tryllerier fra klaveret.
En aften i selskab med dansk revy’s store, kendte skuespillere.

13. marts – Det lykkelige Arabien
18.30: Vindingekoret serverer partyskinke m. ærter/gulerødder
19:30: Rasmus Krath - Det lykkelige Arabien
Foredragsholder og eventyrer Rasmus Krath
dokumenterer nutidens Arabiske
Verden, trækker tråde til
historien og giver sine bud på
situationen i regionen, der de
sidste flere tusind år har spillet
en afgørende rolle i
verdensordenen. Med afsæt i egne rejser fra 2007-2017, underholder og udfordrer
Rasmus publikum med det overordnede mål at gøre tilhørende klogere på den del
af verden, vi i det globalpolitiske spil er så afhængige af på godt og ondt.
Rasmus Krath stiller blandt andet spørgsmålene:
Hvorfor er der så meget kaos i den Arabiske Verden? Hvad er Islam?
Bør vi være venner eller uvenner med klodens 1,8 milliarder muslimer?
Showet er krydret med eventyrligere beretning, film, fotos og musik, - samt en
række visuelle og tekniske effekter, der giver publikum en helstøbt oplevelse af
"Det Lykkelige Arabien - anno 2017"
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20. marts – Slinger i valsen; et ShuBiDua-liv set indefra
18.30: Finere Mænd serverer italienske farsruller m. sauce, kartofler og tomatsalat.
19.30: Slinger i valsen - et ShuBiDua-liv set indefra.
Kendere med ”kvalitetssans” rynker på næsen, blot de hører navnet ShuBiDua.
Det er for det meste dem, der kun kender sange som Sexchikane og Folkevognen.
Og som ikke ved, at bandet med de seks drenge fra ”det grønne område” var alt
andet end en skovtur – i hvert fald fra kanonsuccesen meldte sig i 70’erne.
Bosse Hall Christensen var trommeslager og tekstforfatter i bandet fra
begyndelsen i 1973 frem til 1982, hvor ShuBiDua havde leveret endnu en dansk
rockklassiker i form af albummet ”7”, som regnes for at være et mesterværk med
sange som ”Krig og fred”, ”Den himmelblå”, ”Minus til plus”, ”Stjernefart” og ikke
mindst gruppens nye tonesætning af ”Midsommersangen”.
Bosse Hall Christensen måtte sige farvel til sit band på toppen, hvor Bosses
alkoholisme og interne, voldsomme magtkampe i ShuBiDua havde ødelagt kemien
i bandet. Bosse har for nylig udgivet selvbiografien, ”Gokkelajser”, hvor både
privat- og ShuBiDua-liv beskrives råt for usødet - og hamrende velskrevet.
Showet ”Slinger i valsen – et ShuBiDua-liv set indefra” har Bosse og hans historie i
fokus. Vi møder ham i samtale med Peter Sloth, som er underholdningsredaktør på
Ekstra Bladet og ShuBiDua-kender.
Musiker Thomas Ulrik Larsen iscenesætter Bosse og Peters samtale ved at fremføre numre fra ShuBiDuasangbogen og dykke ned i tekst og musik som afsæt for samtalerne mellem Bosse og Peter. Det bliver vildt,
morsomt, overraskende og rørende.
Medvirkende:
Bosse Hall Christensen: Musiker, forfatter, foredragsholder og reklamemand. Bosse var medstifter af
ShuBiDua i 1973.
Peter Sloth: Journalist, forfatter – og ShuBiDua-entusiast.
Thomas Ulrik Larsen: Musiker, sangskriver, underviser og foredragsholder.
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