Nyhedsbrev, oktober 2017
2 gode tilbud:
UNDERHOLDNING I EFTERÅRSFERIEN I TØLLØSE
Efterårsferien i Tølløse behøver ikke at blive kedelig. Der er underholdning for både voksne og børn i
Kulturhuset No1 i Tølløse.

1
LIVE-MUSIK OG FADØL: FREDAG
MADS OTZEN M. BAND
Fredag d. 20. oktober kl. 19.30 i Kulturhuset No1 i Tølløse.
Dørene åbner kl. 18.30

Fredag aften i efterårsferien er der caféhygge og koncert med Mads Otzen og band. Der venter
iørefaldende pop og blød rock. Han har tidligere spillet sammen med flere af sine egne musikalske ikoner bl.a. Peter AG, Søs Fenger og Lis Sørensen.
Køb billet – 125 kr.
Hør singlen “For tæt på” med Mads Otzen.
- Den gode melodi er det drivende i min sangskrivning. Til koncerten bliver der både noget, der er helt
stille og så noget med skub i, lover han.
Mads Otzen har tidligere udgivet to albums ”For tæt på” og senest ”Sommeren kommer igen” i 2015.
Begge kan høres på Spotify og YouTube.
Det vil til koncerten være muligt at sidde ved et bord og få en fadøl.
Læs mere: www.faellesskabtollose.dk

2
BØRNETEATER – SØNDAG
OLSENS TEATER MED ”DEN LYKKELIGE BONDE”
Søndag d. 15. oktober, kl. 13.00-13.30 i Kulturhuset No1 i Tølløse
3-9 ÅR

Søndag kommer det omrejsende Olsens Teater forbi og spiller dukketeaterstykket “Den Lykkelige Bonde”.
Frit efter et rumænsk folkeeventyr.
Køb billet. 30 kr.
Læs mere: www.faellesskabtollose.dk
I udkanten af landsbyen, der hvor køerne slippes løs på marken, boede en bonde Stan Bolevan med sin
kone. Han var altid lykkelig, men hun var trist dagen lang. En dag skete der noget uventet, og var det ikke
sket, var dette aldrig blevet fortalt. For børn 3 år og op og deres voksne.
Det er Holbæk Bibliotek, der står bag visningen af stykket.

Følg os på facebook
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