Nyhedsbrev, september 2017

DET SKER NU

80’er fest
Fredag d. 29. september 2017 i No1.
Så er der 80`er fest og -spisning i No1.
Først serveres lækker 3-retters 80`ermenu. Og så
spiller “The Formænd” med Eva Hede i front op til et
par timers kodyl dans. Du får rørt både fødder og
stemmebånd, når bandet fyrer den af med blærede
danske 80’er-hits som Si’ du ka’ li’ mig, Elsk mig i nat,
Ud under åben himmel, Kom tilbage nu – og mange,
mange flere. Det bliver en totalt fjong aften med den
fedeste musik, bred ymer og soja i rullen!

Teater:
Oscar og den lyserøde dame
Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.30 i No1
Endnu engang er der teater i Tølløse.
Denne gang præsenterer Holbæk Teater stykket Oscar
og den lyserøde dame. Medvirkende er Pia Rosenbaum.
Det er historien om, hvordan vi mennesker har behov
for ”noget”, der er større end os selv, når problemerne
bliver for store.
Oscar og Den Lyserøde Dame er den type forestilling,
der taler til vores hjerte og hjerne – tanker vi tumler
med og kan gumle på om livets store udfordring:
Hvordan lever man sit liv og lærer at blive livskunstner?
Et helt liv på 12 dage
Det er historien om den kræftsyge dreng Oscar og hans
fantastiske sidste dage på hospitalet. Tante Rosa, en frivillig hjælper, har opfordret ham til at skrive til
Gud og betro ham sine tanker. De kan nemlig godt hobe sig op og begynde at lugte, hvis man ikke får dem
sagt til nogen. Tante Rosa tør, som den eneste, tale med Oscar om døden, men i lige så høj grad om, at få
det optimale ud af livet, så længe vi har det! Så igennem leg lever Oscar et helt liv i løbet af 12 dage. Han
vokser op, bliver en ung mand, møder kærligheden, bliver gift og dør som en gammel mand.
På trods af det triste emne er Oscar og den lyserøde dame en lys og livsbekræftende forestilling. Det er en
smuk og rørende, men også munter og underfundig monolog om tro, liv og død. En historie om hvor vigtigt
det er at stille spørgsmål til livet og ikke forvente at få et endegyldigt svar.

Køb billet her.

Børneteater:
Den lykkelige bonde
Søndag d. 15. oktober 2017 kl. 13.00 – 13.30 i No1
Olsens Teater spiller “Den lykkelige bonde” – frit efter
et rumænsk folkeeventyr.
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.

Køb billet her. Pris 30 kr.

Koncert:
Mads Otzen m. band
Fredag d. 20. oktober 2017 kl. 19.30 i No1
Mads Otzen er en ægte dansk popsnedker med noget på
hjertet. Han leverer iørefaldende melodier og tekster,
der handler om både livet og døden og noget så
sjældent som samfundet. Kom forbi Kulturhuset No1
fredag den 20. oktober, når Mads Otzen m. band giver
det, der ligner efterårets koncert i Tølløse. Dørene
åbner kl. 18.30, mens koncerten starter 19.30.
Hør singlen “For tæt på” med Mads Otzen.
Med sig har Mads Finn Appeldorff på bas, Anne Steen
Hansen på klaver, Hasse Tang på trommer. Thomas
Olsen er lydmand. Mads er uddannet på Rytmisk
Musikkonservatorium i København. Men den egentlige musikalske dannelse har han fået via utallige jobs på
landevejen med diverse bands. Mads Otzen har udgivet to albums ”For tæt på” og senest ”Sommeren
kommer igen” i 2015.

Køb billet her: Pris 125 kr.

Annonce:

Koncert i anledning af Spil Dansk
Ragna Ea og Per Nielsen
Fredag d. 3. november 2017 kl. 19.30 i No1
I 2007 blev Ragna Eas album ”I Nordenvindens Træk” nomineret
ved Danish Music Awards som årets danske visealbum.
Til koncerten spiller hun sange fra netop “Nordenvindens Træk”,
men også en håndfuld helt nye sange, som hun går i gang med at
indspille på EP i foråret 2018.
Se og hør smagsprøver på nogen af de nye sange, der vil blive
spillet til koncerten i videoen her.
https://www.youtube.com/watch?v=dFiKkhGgqcE
Ragna Ea er lig med poetisk visesang på dansk – indhyllet i et
nordisk klangunivers med klaver, akustisk guitar og bas.
Hendes kompositioner er melodiske og teksterne fletter
hverdagens og naturens billedverden med eksistentielle temaer.
Hun kalder selv sin musik for “moderne nordisk vise – med et
strejf af jazz og pop”.
Hendes musik henvender sig til et publikum, der sætter pris på
en eftertænksom stund, hvor sjælen stilles ind på at lytte.
Koncerten varer 1 time og der er gratis adgang.

Torsdagscafe i No1
Café hver torsdag fra kl. 15.00 - Fællesspisning fra kl. 17.30
Husk tilmelding senest tirsdagen forinden på torsdagscafe.no1@gmail.com eller mobil 24 60 80 92.
Se program og menu her: http://faellesskabtollose.dk/?page_id=285

Ugens
tilbud
Somalisk ret
Torsdag den 28. september er der fællesspisning. Der er mad fra kl. 17.30.
Menuen står denne gang på en somalisk ret.
Det koster: Voksne 35 kr., børn 6-14: 20 kr. og mindre børn er gratis.
Ekstraportion: 20 kr. Der vil være salg af Skee Is, kaffe, kage, øl, vin, vand
og Søbogaardsaft.
Tilmelding er nødvendig. Det kan du gøre ved at: Blive skrevet op i cafeen
torsdagen før, ringe eller sende SMS til 24 60 80 92, eller ved at udfylde og
sende formular, som du finder her: http://faellesskabtollose.dk/?p=1202

TAK FOR SIDST
Tølløse Festival
Lørdag d. 19. august 2017 blev dagen, hvor Tølløse Festivalen genopstod. Takket være en masse frivillige
stod alt klar på dagen, i forventning til at festen kunne begynde.
Alle holdt vejret, for ville vejret holde sig!!, ville der komme nok publikum, ville økonomien holde osv.,
osv. Det blev en fantastisk dag på alle måder. Vejret hold, der kom en masse glade festivaldeltagere, alle
de optrædenens form toppede på dagen, øllet var koldt og maden varm.
Fra Fællesskab Tølløse skal der lyde en stor tak til alle, der var med på dagen, og en særlig tak til de
næsten 100 frivillige og næsten lige så mange musikere og andre der leverede underholdning, lavede
udstillinger m.m. En særlig stor tak til Rikke Rasch, for hendes store og stærke indsats som
projektkoordinator.
Her er et par stemningsbilleder, men du kan se meget mere her:
http://www.toelloesefestival.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=z-FD62E6f9Q;
https://www.tveast.dk/nyheder/19-08-2017/1930/tollosefestival-genopstar

Donation fra Lions Club
TAK
Ganske overraskende fik vi for kort tid siden
meddelelse om, at Fællesskab Tølløse ville blive
tildelt en donation på kr. 25.000 fra Lions Club
Tølløse. Det skete i anledning af, at Lions Club
Danmark bliver 100 år. Den lokale Club besluttede
at donere kr. 100.000 til lokale formål.
I sin takketale sagde formand, Jens Algot bl.a.:
”Man bliver altid fyldt af ydmyghed, når nogen ser
ind på det arbejde der bliver gjort i Fællesskab

Tølløse og finder det værdigt til en påskønnelse. Vi er meget taknemmelige for opmærksomheden og
tankerne der ligger bagved” og videre:
”I tråd med Lions formål, har vi i Fællesskab Tølløse besluttet, at beløbet skal øremærkes til etablering
af handicaptoilet i forbindelse med den forestående ombygning af No1.”

Udlejning af No1
Udlejning er en væsentlig del af husets økonomi. Vi vil derfor opfordre alle til at være med til at udbrede
kendskabet til denne mulighed. Mere oplysning om udlejningen kan fås ved at klikke her:
http://faellesskabtollose.dk/?page_id=334, hvor der er flere informationer samt vejledning i, hvordan
man booker, eller kontakt:
Lone Algot,
mail:kontakt@fællesskabtølløse.dk
eller tlf. 28 72 62 62

Følg os på facebook
Se mere om fællesskab Tølløse
Fællesskab Tølløse er et spontant opstået projekt, som har en vision om at arbejde for et positivt fællesskab, arbejde for at Tølløses
borgere tager et medejerskab for byen og arbejde for at Tølløse bliver en god by at leve i. Målet skal nås ved at mobilisere de
positive kræfter i byen og forene dem i en fælles indsats. Du kan kontakte Fællesskab Tølløse på telefon 28 72 62 62 (Lone Algot), 22
66 72 73 (Jens Algot) eller mail kontakt@faellesskabtølløse.dk
Ansvarshavende redaktør for nyhedsbrevet: Jens Algot, formand for Fællesskab Tølløse

