
I dag fester vi for det 
frivillige engagement og 
fællesskab. Mere end 
30 foreninger og lokale 
talenter optræder på 
scenen, udstiller deres 
kunstværker, holder 
workshops og giver 
smagsprøver på deres 
yndlingsmad. 

På Åben Frivilligscene 
søndag 16. juni kl.11-15 / 2019
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VELKOMMEN  
PROGRAMMET

11 – 12 .00    Workshops inde og ude

12 – 13.00     Smagsprøver på etnisk mad fra  
        Dansk Syrisk Kulturforening og 
        Dansk Eritreansk Forening

13 – 15.30     Foreninger og lokale talenter 
        optræder i Kultursalen

11- 15.30     Udstilling af lokale kunstnere 
       og foreninger 

Vi glæder os til at dele dagen med dig



WORKSHOPS 11.00 – 12.00 

Falun Gong 
Marion Chen og Our Future House inviterer dig til at prøve den kinesiske 
meditation Falun Gong / Falun Dafa, som er bygget op af fem gratiøse 
øvelser, der er lette at lære, som er en del af Buddha Skolen. Falun 
Dafa søger de universelle værdier Zhen, Shan, Ren (Sandhed, Godhed, 
Tolerence) som er fundamentet for menneskelig moral og nøgle til fred 
og frihed på tværs af tid og sted, uafhængig af kultur, religion og politik. 
Udendørs, hvis vejret er godt. I 206 Storm P hvis regn

Panna med DGI Nordsjælland
Spil panna, og udfordr din modstander i en fodbold-battle. Du har tre 
minutter til at vinde kampen. Panna handler om teknik og boldkontrol. 
Det gælder om at score flest mål, når vi spiller én mod én på de små, 
runde baner. 
Udendørs, bag petangue banen

Dans med RuBa 
Prøv dine evner som hullahopper i workshop med Rudersdals Bev-
ægelsesakademi RuBa. De glade dansere har hullahop-ringe og sjove 
øvelser med til festen. Mest for børn og barnlige sjæle. 
Udendørs på plænen,ved regn indendørs i Kultursalen

Meditation 
Få ro i sindet og lær at meditere med Cathrine Rasmussen. 
Workshoppen er for voksne og teenagere.Uegnet for børn.
Meditation i Stom P, lokale 205



Bål, snobrød og lege
Projekt Naturligvis rykker familiedagen til Mariehøj og inviterer børn 
og voksne til hygge omkring bålet, snobrød krydderet med danske og 
udenlandske lege for hele familien. Der er overdækket.
Udendørs ved Kultursalen

Petanque
Ældre Sagen i Rudersdal inviterer dig til at gæstespille med Petangue-
holdet i anledning af festen. Alle er velkomne til at være med. 
Udendørs, på petangue banen

Let træning i naturen med Skovfit.dk 
Der er lavet en særlig rute i Mariehøj i anledning af festen. Skovfit.dk vil 
inspire dig til at nyde naturen på mange måder. Her møder man kulturen 
i naturen - naturen i kulturen... simpelt enkelt og grønt perfekt for fæl-
lesskab og helbred. Alle kan være med.
Udendørs træning starter ved legepladsen

Kreativt værksted
Dansk Syrisk Kulturforening har fundet maling, papir, sakse og stoffer 
frem. Vær med i det kreative værksted for børn og deres voksne. 
Indendørs Storm P

Hjertestarter – sådan virker den
Røde Kors i Rudersdal demonstrerer hjertestarteren. Hvad gør man? 
Få en introduktion, så du kan hjælpe et medmenneske i nød. 
Demonstrationen foregår i Storm P  / 220



UDSTILLING 11.00 – 15.30 

Birgit Dahl Schytte
Livet er i farver – glade, dybe, smukke og 
udfordrende
Akvarel / gouchemaler. Alle billeder er 
indrammet med syrefrit passepartout i glas.  
Kontakt: birgitdahlschytte@gmail.com

Linda Elvira Nielsdatter Gravesen
Himmeldans 
Folkeskolelærer og interessefotograf. 
Medlem af Skodsborg KulNatur-forening. 
Himlen er kulissen, og landskabet er scenen, 
hvor livet starter, slutter og udspiller sig. 
Naturen er menneskets ophav, den er vort 
levebrød, vort livsgrundlag, og størst af alt er 
den vidunderlig smuk.
Kontakt: 25 70 40 73, linda.elvira@icloud.com

Lykke Bellum
Billedkunstner og grafiker. Medlem af Grafisk 
Gruppe, Havarthigaarden, Kronborg Galleri-
erne og Galleri 12 på Kronborg
Kontakt: lykkebellum@gmail.com 
Tlf:21676826

Cecilia Virgin
Psykoterapeut. De sidste 25 år har jeg været 
sommer-elev på Holbæk Kunsthøjskole. Jeg 
har gået på Billedskolen i København og 
været på et utal kurser, hvor jeg har lært lidt 
hver gang. Jeg har deltaget på 2 censurerede 
udstillinger samt 25 andre udstillinger.
Kontakt: www.ceciliavirgin.dk; 
ceciliavirgin@mac.com Tlf:20231304 



Our Future House
The Art of Truth Compassion Tolerance
The association “Our Future House” pre-
sents five selected copies of the artworks 
from the international exhibition “The Art 
of Truth Compassion Tolerance” and are 
not for sale.The exhibition consists origi-
nally of oil paintings and Chinese water-
colours by a diverse group of artists from 
around the world who share a vision.
Kontakt: Marion Chen
ourfuturehouse.dk@gmail.com

Ebba Lindtner 
Log Cabin Quilt
Underviser i Patchwork hos LOF
Privat eje. 176 x 124
Kontakt: ebba@lindtner.dk

Lis Tønnesen
Hjerte Quilt
Underviser l Patchwork hos LOF
Privat Eje. 190 x  130cm
Kontakt: lis@tonnesen.dk

Udstillingen kan ses til den 1 juli



13.00 Velkommen til Åben Frivilligscene 

Bo lettes gæstebud byder velkommen i digtform
“Bo lettes gæstebud” er enkelte  poetiske fortællinger udfra sansninger 
genskabes nærværet i ordene.  Denne dag vil temaet være “nærvær og 
fællesskab” både i det enkelte, lokale og nationale.

JazzLines Line Damkjær og pianist Jørgen Rassing
“Romantisk og melodisk jazz”
Duoen  udspringer af FREDAGSMATINE - et samarbejdsprojekt mellem 
Frivilligcenter Rudersdal og Ældre Sagens MUSIKNETVÆRK i Rud-
ersdal, som nu  på 5. år  samler 60-70 tilhørere på Torvet, Kulturcenter 
Mariehøj, Storm P. området en fredag eftermiddag hver anden måned 
til rytmisk musik præsenteret af frivillige amatørmusikere i Rudersdal og 
tilstødende kommuner. “

Uddrag fra Nærum lokalteaters kabaret 2018, 
‘Memory lane’
1) Spot fra/kort uddrag af sketchen ‘Vild med dans’ - en satire over 
TV2’s program af samme navn.
    Medvirkende: Aage Dalsgaard, Charlotte Mikkelsen, Karin Furslev
2) ‘Hus-forbi-sælgerens vise’. En livsfortælling lagt i munden på en 
‘Hus-forbi-sælger’ på melodien ‘Admiralens vise’ (Fregatten Pinafore). 
Medvirkende: Jens Erik Larsen, Karin Furslev, Aage Dalsgaard, 
Charlotte Mikkelsen, Birgitte Jacobsen.

RuBA: Aspirant og CoolKids
Går man på Konkylier, Mikro- eller MiniKompagni har man mulighed for 
at supplere sin træning med RuBAs ekstra hold; Aspirant og CoolKids. 
Her er der fokus på at lære seje tricks med hulahopringe, sjippetove, 
vimpler samt akrobatik og koreografi. På holdene sættes en flot opvis-
ning sammen, som Aspirant og CoolKids optræder med ved diverse 
private og kommunale arrangementer, fx som underholdning til større 
fester, havnedage, kulturnætter, mm



Nonet - kammermusik.
Stiftet i 2003 af en lille kreds af 9 velspillende amatørmusikere, der 
havde lyst til at dyrke denne specielle form for kammermusik. 
Nonettens instrumentering består af 5 blæsere og 4 strygere.

Birgitte Jacobsen lægger an til fællessang 
1) Jeg gik mig ud om kvælden
2)  My Bonnie Is over the Ocean

Oliver Sommer 
19 årige Oliver Sommer giver en smagsprøve på egne numre. Olivers 
fleksibilitet over genrer og stemninger er blandt hans største styrker. 
Der er lagt utallige timers tanke ind i alle detaljer - musik og lyrik danser 
sammen. Alt har en mening. Hans egen rejse gennem spektret har givet 
ham utallige oplevelser, som han fortæller i sin musik.

TeaterMejeriet leverer skøn underholdning
Teaterforeningen har både teater-, musik- og dansehold for børn og 
unge. “SoMe” spilles af Eliten (alderen 13-15 år) : “Gør Facebook det 
lettere eller sværere for dig at have tætte venskaber? Holder YouTube 
dig oppe om natten? Gør Snapchat”?

Mellemøstlig traditionel dans
Charlotte Mikkelsen danser i originalt  kostume, hvor vi får fornøjelsen af 
traditionelt mavedans.

Barok
Morten Solmer fremfører kontrapunktisk musik - historisk barokmusik, 
som de spillede ved Christian den IVs Hof. Morten spiller bl.a jazz på 
blågårds apotek og som organist i Hørsholm kirke.

JazzLine
Line Damkjær og pianist Jørgen Rassing slutter af med underholdende 
jazz. Syng med - når der om lidt blir stille…

Kl 15.20 Bo lettes gæstebud byder lyrisk farvel

kl.16.00 Vi lukker og slukker



Hele programmet 
11 – 12 Workshops : 
Bål snobrød og lege med Naturligvis (udendørs)
Hullahop og dans med Rudersdals Bevægelsesakademi (udendørs) 
Panna Gadefodbold med DGI Nordsjælland (udendørs) 
Træning i naturen med Skovfit (udendørs) 
Petangue med Ældre Sagens Petanquehold (udendørs) 
Kreativt værksted for børn - Dansk Syrisk Kulturforening (indendørs)  
Falun Gong med Marion Chen, Our Future House (indendørs) 
Meditation med Cathrine Rasmussen (indendørs)
Demonstration af hjetestarter ved Røde Kors Rudersdal (indendørs)
12 – 13 Indendørs ved Storm P : 
Smagsprøver på etnisk mad fra Dansk Syrisk Kulturforening og Dansk 
Eritreansk Forening - Biavlerneforeningen byder på nyslynget honning - 
Drikkevarer kan købes fra Café Your Taste
13 – 15.30 Talenter på scenen i Kultursalen :  
Bolettes Gæstebud optræder med egne digte om nærvær og 
fællesskab / Jazzlines med Line Damkjær og Jørgen Rassing /  
FREDAGSMATINÉ / Ældre Sagens Musiknetværk / Nærum Lokalteater 
giver et par numre fra årets kabaret / Rudersdal Bevægelsesakademi 
optræder med dans / Nonetten - Kammermusik med en velspillende 
kreds af amatørmusikere / Fællessang med let flerstemmighed med 
Birgitte Jacobsen  / Oliver Sommer optræder med egne sange / 
Teatermejeriet optræder med miniforestillingen ’mobil’ / Orientalsk 
mavedans med Anne Charlotte Mikkelsen / Morten Solmer spiller 
kontrapunktisk
11 – 15.30  Udstilling : 
Lokale kunstnere og foreninger udstiller grafiske tryk, malerier, akvarel, 
oliemalerier og patchwork. Udstillingen bliver hængende til den 1. juli.

Dagen støttes af Rudersdal Kommune.


