
Sommerferien nærmer sig, og det derfor 
blevet tid til vores allesammens Kultur-
Weekend. 

Vanen tro vil der være lækker mad, god 
underholdning, loppeboder - for alle aldre og 
smagsløg - og indslag fra mange af de 
kulturer, som er repræsenteret i bydelen.  

Kom glad med og fejr mangfoldigheden i 
vores allesammens Brøndby Strand !

KulturWeekend 2017

FREDAG 9. JUNI TIL SØNDAG 11. JUNI



KulturWeekend 2017

Vi elsker Brøndby Strand
Alt er ved det gamle i år, bl.a. er afdelingernes Fest tilbage. Passer det? Både og! Noget er af det bedste ved 
KW er gentagelserne og genkendelsens glæder: loppeboderne, både de voksnes og børnenes. Madteltene, 
Cafeteltet og Det Store Telt. Selvfølgelig er der og skal der være fornyelser. Find dem inde i programmet.

Så langt så godt; men alt er ikke godt. Brøndby Strands højhuse har aldrig kunnet kastet skygge over 
KulturWeekenden. Det sørger placeringen for! Men de fem PCB-forurenede højhuses skæbne kaster en skygge 
over Brøndby Strand. I vil ikke finde et HP4-nedrivningstelt på KulturWeekenden ej heller udstillinger eller lig-
nende om de ”nye” Brøndby Strand Parker. Lige nu ved vi kun ét med sikkerhed. De fem højhuse skal rives ned 
og 300 familier skal finde et andet sted at bo.

Lad os bruge KW 2017 til at vise, at Brøndby Strand er værd at investere i – på enhver måde. Husk forårets 
demonstrationer foran Kulturhus Brønden! Ingen udefra skal fortælle os, at Brøndby Strand ikke er et dansk 
område. Ingen skal tage vores særlige Brøndby Strand DNA fra os. Ej heller vores glæde ved området og 
vores naboer. Har vi et særligt Brøndby Strand DNA. Vi mener ja. Er det ikke den holdning: selvfølgelig kan vi 
frivillige i Brøndby Strand lave en tredages bydelsfest! Derfor mødes vi for 21. gang i Esplanadeparken for 
bl.a. at signalere: Vi elsker Brøndby Strand. KulturWeekenden startede som en række cafearrangementer, der 
skulle vise, at mangfoldighed ikke var et problem men en ressource. Derfor hed det Kulturcafe lige efter 
fødslen. Det er den mangfoldighed og den rumelighed, vi stadig fejrer.

Vi glæder os til at se jer
Styregruppen for KulturWeekenden.

Tak til samarbejdspartnere og sponsorer, der har gjort KW2017 mulig:
De 9 (BB605-608; T13; PAB afd. 8; Rheumpark; Daruplund/Resenlund; Gurrelund/ Bjerrelund),
Brøndby Jazzklub, Kulturhus Brønden; Brøndby Strand Kirke, Kulturudvalget i Brøndby. T13’s ejendomskontor 
og ejendomsfunktionærer.

Tak til vores sponsorer:
Vognmand Mogens Larsen
Arne P.
Micali El Foto: Ageel Akhtar



FREDAG
Musik til kaffen, bøf og jazz
Kl.16.30
Musik til kaffen er et band for personer med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Musik til kaffen blev 
startet i 2004 og har stor succes på den musikalske scene. Bandet spiller en blanding af egne numre, samt 
velkendte pop/rocknumre. På scenen giver de sig fuldt ud og har en fest. Tak Musik til kaffen har udgivet 3 
albums og et 4. erpå vej. I 2013 vandt  de Dansk Handicap Grand Prix og i 2014 fik de Kulturprisen ved Kultur 
der dur festivalen. 

Musik til kaffen garanterer en musikalsk oplevelse, hvor spilleglæde og livskvalitet er i fokus. I Musik til kaffen 
er der fokus på den enkeltes kompetencer. Via samspillet mellem personale og borgere er der mulighed for at 
udvikle sig individuelt og i fællesskab. Man er afhængige af hinanden i den fælles musikalske udfoldelse, og det 
skaber fællesskab og samhørighed.

Kl. 17.30 Hakkebøffer på grillen, serveret med bagt kartoffel og blandet salat.

Kl. 18.30 
Jazz med Hot Banana Band. Et orkester med 20 år på bagen. De startede med den traditionelle jazz, men har 
i dag et langt mere alsidige. EN af bandets STYRKER er, at alle medlemmer også er vokalister.  Repetoiret er 
bl.a. Mr. Sandman, The Gipsy, Lady Be Good, The Way, Maria Elena, Spejlet, og Vaya Con Dias.

LØRDAG
Kl. 14.00 – 15.00
Seniorkoret, eller mere korrekt, Brøndby Seniorkor og Orkester, er et af KulturWeekendeens mest trofaste 
orkestre. 

Orkestret synger og spiller et bredt repertoire med hovedvægten på kendte danske sange, viser og populære 
melodier. Orkestret går efter et hyggeligt samvær og et godt kammeratskab, hvad man tydeligt kan fornem-
me når de er på scenen. De er kendte for altid lige at give et par numre ekstra, selvom tiden er overskredet. 
Nu har vi sørget for, at der er tid til ekstra ekstranumre!

CAFETELTET



MTV Danseworkshop
Kl. 16.00
Kom og lær de nyeste dance-moves og bliv endnu vildere på dansegulvet til festerne på Kulturweekenden 
– også selvom du måske kan i forvejen. I denne time, er det nemlig danseglæde, der er i centrum. Vi har fået 
en af de dygtigste instruktører fra ElStudio til at komme og undervise i MTV dans – ligesom vi kender det fra 
de nyeste musikvideoer.  Du kommer bare i det tøj og de sko, du har lyst til.

Børnedisco med DJ  – Sjov leg og musik i øjenhøjde
Kl. 18.00 – 21.00
Musikdj Teamet fortæller: Børn skifter musiksmag hele tiden, så det kan være svært at nævne konkrete musik-
numre børnene kan danse til. De finder ofte musik på YouTube og andre online-kanaler, de deler med hinan-
den. Derfor holder vi øje med playlister fra Spotify målrettet X-factor, MGP og kompilations, som for eksempel 
Hits-For-Kids. 

Til et rigtigt sodavandsdiskotek skal der selvfølgelig lys-effekter, højtalere og røgmaskine. Lys udstyret giver 
en rigtig god effekt og børnene bliver utrolig spændte når de hvide lamper dæmpes og disko-lyset for alvor 
begynder at lyse rummet op i et væld af farver. Vi lader ofte børnene prøve fjernbetjeningen, som udløser 
røgen fra røgmaskinen, hvilket er til meget stor glæde. Udover disco-lys, røgmaskine, højtalere og DJ-pult er 
mikrofonen et uundværligt redskab for en DJ til en børnefest. Mikrofonen bruger vi til at få aktiveret børnene. 
Vi laver ofte hymner og lege, såsom limbo, stopdans, ‘skeen går rundt’ med flere, med børnene, hvilket får dem 
til at nyde musikken endnu mere.

SØNDAG
Teltgudstjeneste
ved sognepræst Michael Jacobsen Kl. 10.30
Kom og vær med til en lidt anderledes gudstjeneste. 
I anledning af KulturWeekenden flytter Brøndby Strand Kirke vanen tro gudstjenesten ud i Cafételtet. I år vil vi 
lade jazz og højmesse smelte sammen i en jazzgudstjeneste, hvor kvartetten Rhombus står for det instrumen-
tale – mens kirkens voksenkor leder an i salmesangen. Alle er velkomne til at deltage – jo flere jo flere festligere 

Efter gudstjenesten er det muligt at købe frokost i cafételtet og derved støtte kirkens sociale arbejde.

Trio Frænder
Kl. 13.00 – 14.00
Frænder Trio spiller instrumental akustisk verdensmusik, sigøjnerinspireret musik fra Balkan, Ungarn, Rusland, 
Spanien, og souvenir musik. Jazz-folk fusion med de skæve toner og takter fra Balkan-musikken. Trioen sætter 
præg på musikken, og spiller helt akustisk og instrumental.  Muho Pasalic – guitar og tambura, Omer Verem 
– guitar og Haris Poparic - bas.

Bulgarsk dans og musik
Kl. 14.30 – 15.30
Truppen Dilemma består af studerende fra flere forskellige lande, de fleste selvsagt fra Bulgarien. Gruppen har 
fundet sammen om bulgarsk dans, og den er et meget levende bevis på, hvad musik og dans kan gøre for den 
mellemfolkelige forståelse. De har så meget styr på musikken og dansene fra de forskellige egne af Bulgarien, 
at nogle vil kalde dem lidt nørdede. Der er gang i den, og måske vil de forsøge at lære publikum.



Cosplay
Lørdag  kl. 13.00 – 16.00
På pladsen og i Store Telt

Generalprøve
Kl. 13.00
Cosplayshow start kl 14.00
Vinder af KulturWeekend cosplayshow annonceres kl. 15.30

Cosplay er en sammmensætning af ordene”Costume” og ”Roleplay” og er en form for ”performance”kunst ofte 
med tilhørende kostumer og tilbehør. Den enkelte deltager optræder som en specifik figur, karakter eller ide. 
Oprindeligt var det et amerikansk koncept, der i større grad omhandlede at klæde sig ud som sit største 
superhelte- og skurkeidol til festivaler, cosplay-fester og i forlystelsesparker; men i dag omhandler begrebet en 
meget større skare. Der gik nemlig ikke længe, før japanerne tog fænomenet til sig, og derfor forbindes cosplay 
i dag også mest med at klæde sig ud som figurerne kommer ofte fra diverse japanske medier som f.eks. manga, 
anime og fantasy musikhistorier.

“Cosplayers” udgør en subkultur omkring det at være iført kostumer og udøve scener eller opfinde sandsynlig 
opførsel inspireret af deres valgte kilder. Cosplay handler dog ikke kun om at klæde sig ud, men også at møde 
nye mennesker og have det sjovt med dem man deler hobby med.

KulturWeekenden får besøg af nogle af Danmarks dygtigste og mest engagerede cosplayers, som vil afholde 
en cosplay-konkurrence i Store Telt; men de vil også være at finde rundt om på Pladsen.



FREDAG 9. JUNI

Pladsen: 
Loppeboder, Børnelopper, Madboder, hoppeborg

Åben Scene: 
Kl. 16.00  Velkomst + åbningstale ved imam Naveed Baig, Brøndby Strand
Kl. 16.20  Brøndby Strand Kirkes Kor
Kl. 18.30  Brøndby Musikskoles bands og orkestre – stor multikoncert

Café Teltet:
Jazzklubben
Kl. 17.00 – 18.00  Musik til kaffen
Kl. 18.00 Foran teltet sælges der hakkebøffer fra grill, bagekartofler m. blandet salat
Kl. 18.30 Hot Banana Band

Brønden: 
Kl. 16.00 Brøndby Musikskole. Afslutningskoncerter
Kl. 19.30 Koncert med Amatørfilharmonikerne. Billetter a 80 kr. kan købes på
 oplevbrondby.billetexpressen.dk
 

Pladsen: 
Loppeboder. Børnelopper. Madboder. Hoppeborge. Gerlev Legepark. Hundetræf, Brøndby Ny Rideklub. 
Ansigtsmaling. KREA vægmaleri.

Åben Scene: 
Kl. 12.00  Come and Dance - Linedance
Kl. 13.30  Kurdisk Folkedans
Kl. 14.30  Balkan Sevdah - Bosnisk Musik
Kl. 15.30 Said – afrikansk tromme og dansegruppe 
Kl. 17.00  BUK - Bosnisk Folkedans

Café Teltet:
Kl. 12.00  Børnebanko med lækre gaver - 5 kr. pr. plade
Kl. 16.00  MTV Danseworkshop
Kl. 18.00  Børnediscko 

Store Telt:
Kl. 13.00 – 16.00 Cosplay-konkurrence 
Kl. 18.00 – 00.00 Afdelingernes Fest
Kl. 18.00      AF’s store grillarrangement åbner       
Kl. 19.30 – 20.30  Gorgerne
Kl. 21.00 – 00.00  Grey Velvets spiller op til dans

PROGRAM FOR KW 2017

LØRDAG 10. JUNI



Pladsen:  
Loppeboder, Børnelopper, madboder, Rulleskøjteløb kl. 13.30

Åben Scene: 
Kl. 13.00  BSG Gymnastikopvisning
Ca. kl. 14.00 Medaljeoverrækkelse, når rulleskøjteløberne er kommet i mål 

Café Teltet:
Kl. 10.30  Festgudstjeneste ved sognepræst Michael Hald Jacobsen
Kl. 13.00 – 14.00  Trio Frænder spiller akustisk
Kl. 14.30 – 15.30 Truppen Dillema optræder med bulgarisk dans og musik

Brøndby Strand Kirke: 
Kl. 15.00  Gospel koncert med Conquerors

KORT OVER FESTPLADSEN
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LØRDAG:
Fremvisning af tårn og klokkespil
Kl. 11.00 og kl. 12.00
Kirken vil lørdag stå for en guidet rundvisning i klokketårnet.
Da der kun er plads til 8-10 personer pr. rundvisning, er tilmelding nødvendig.
Der vil hænge en liste i KW’s ”førerbunker” på nordsiden af kirken, hvor man kan skrive sig op.
Ved behov vil der være en ekstra rundvisning kl. 13.00.

Rundvisning i kirken
Kl. 11.30 og 12.30
Kom med på en guidet rundvisning i kirken.
Da der er begrænsede antal pladser på rundvisningen er tilmelding nødvendig.
Der vil hænge en liste i ”førerbunker”, hvor man kan skrive sig op.

SØNDAG:
Kl. 15.00
Traditionen tro afsluttes KulturWeekenden med en koncert i Brøndby Strand Kirke – i år bliver det med det 
danske gospelkor Conquerors, der består af ca. 45 sangere fra hele Sjælland og holder til i Nathanaels Kirke, 
København.

Conquerors synger moderne funky gospel i en skøn blanding af dirigenten Claes Wegeners egne sange og nye 
gospelsange fra USA og har udover landets kirker optrådt så forskellige steder som Ohio, USA, Århus Musik-
hus, ved Folketingsvalget 2015, Tivoli, DR’s Aftenshowet, TV3’s Grillet med Hella Joof samt været i TV2 Ny-
hederne i forbindelse med GospelSalme projektet.

Conquerors, med Claes Wegener i spidsen, er primus motor i at definere det bedste og mest nyskabende på 
den danske gospelscene – og der er rift om pladserne, både som sanger i koret – samt når dørene åbnes til 
koncert og workshops.

Koncerten i Brøndby Strand Kirke byder på masser af energiske gospelsange og smukke ballader. Mads Holm 
Andersen, kendt og elsket i gospelmiljøet, er pianist ved denne koncert.

KIRKEN



AFDELINGERNES FEST
Lørdag kl. 18.00
Afdelingernes Fest vender tilbage. – Der vil være lækker grill-buffet, god musik og forhåbentlig en festlig 
stemning, som vi har set de tidligere år. Der kan købes billet til spisningen til 125 kr. i Perlen, Café 13 og 
Rheumhus samt i KW’s førerbunker på nordsiden af kirken.

MUSICALSHOW 
Kl. 20.00 – 21.00
De dygtige sangere og skuespillere fra teatergruppen Gorgerne kommer og underholder os.

Grey Velvets fra kl. 21.30 til kl. 23.30
4 musikere og 2 sangere, som kommer og giver den gas med blandet Rock og Pop musik fra 60’erne, 70’erne 
og fremefter. – Musikken giver i den grad mulighed for at komme ud på dansegulvet og svinge lidt rundt ;-)

COSPLAY:
Lørdag fra kl. 13.00
Cosplay er en sammensætning af ordene “Costume” og “Roleplay”, og er en form for performancekunst med 
ofte tilhørende kostume og tilbehør, hvor deltageren optræder som en specifik figur eller idé. 

Vi får besøg af nogle af Danmarks mest dygtige og engagerede cosplayers, som vil afholde en konkurrence 
og samtidig være at finde på pladsen. 

BRØNDBY KOMMUNES POLITISKE UDVALG: 
Lørdag kl. 12.00 – 14.00
Kom og få en snak med din lokalpolitiker lørdag eftermiddag, hvor repræsentanter fra Brøndby Kommunes 
politiske udvalg vil være at finde på pladsen. 

SAID: 
Lørdag kl. 15.30
Traditionel afrikansk dans og live trommemusik. ADVARSEL ! Det er stærkt vanedannende, og du kan ikke 
undgå at smile og bevæge dig til rytmen.

DANSEWORKSHOP: 
Lørdag kl. 16.00
Kom og lær de nyeste dance-moves og bliv endnu vildere på dansegulvet til festerne på KulturWeekenden 
– også selvom du måske kan i forvejen. I denne time, er det nemlig danseglæde, der er i centrum. Vi har fået 
en af de dygtigste instruktører fra ElStudio til at komme og undervise i MTV dans – ligesom vi kender det fra 
de nyeste musikvideoer. Du kommer bare i det tøj og de sko, du har lyst til.

BØRNEBANKO: 
Lørdag kl. 12.00
Kom til sjov Børnebanko med dine venner i Cafeteltet og vind lækre præmier. 
Hovedpræmierne er blandt andet gavekort til Trampolin-himlen XJump; en tur med Børnenes Rejsebureau, 
Funshop, Solo Pizza, Brøndby Shoppen. Der vil blive spillet 3 spil. Der udleveres 1 gratis plade pr. barn, du skal 
selv kunne tallene fra 1-90, da dine forældre ikke kan være med til at hjælpe. (for børn mellem ca. 6 og 14 år).

RULLESKØJTELØB: 
Søndag kl. 13.30
Som noget nyt har vi arrangeret et rulleskøjteløb på Esplanaden. Der vil være 2 ruter på ca. 2 og 5 kilometer 
og flotte medaljer til de første 15 fra hver rute. (Husk hjelmen). Der er startskud kl. 13.30 ved tunellen ved 
kirken. 

KW SPOTLIGHTS



Det er for børn
Børnelopperne har fået en ny placering på græsplænen over for kirkens nordside. Der er bedre plads til bør-
nene (antallet af børneloppere vokser år for år). Vi har faktisk valgt at reservere hele denne plads til børne-
aktiviteter. Det er bla. der du kan finde boden med ansigtsmaling.
 
Gerlev Legepark er vores gamle venner – de skal nok finde børn og voksne både på den store plads og på den 
nye ”børneplads”. Det viser sig hvert eneste år, at de gamle lege som Gerlev Legepark tilbyde appelerer til 
både børn og voksne, og mobiltelefonerne bliver i lommerne!

KREA er med garanti det mest faste indslag i KW. De har i hvert fald været med fra den første KW. Et højde-
punkt var det år, hvor KRA og en del af Brøndby strands skolebørn lavede en flot Bølge som en hilsen til de 
S-togs passagerer der kørte forbi. Bølge blev placeret på højen foran kirken, men der var ikke kommunal vilje 
til at gøre den permanent. I år Er KREA på banen med et maleriprojekt – vi kalder det et vægmaleri, måske 
ikke det rigtige ord,; men der bliver opstillet et meget stort ”lærred” og så er det bare om at male løse. 
De altid aktive kunstnere fra KREA står selvfølgelig bi med råd og dåd.

Kulturhundetræff. DRC/DHSK (Dansk Racehunde Club og Dansk Hvid Schæferhundeklub) indbyder til Kultur-
hundetræff. Den 10. juni kl. 13.00 – 17.00 kan børn i alderen 7 – 16 år komme med deres hund og få gode råd 
om kost, pleje og tandpasning af hunden, ligesom der er diplom og en skriftlig bedømmelse til alle, og præmier 
til vinderne i de 3 aldersklasser og årets hund i Brøndby kåres. Alle børn er velkomne med deres hund, men 
hunden skal være i snor, og det er gratis for børn at deltage med deres hund.

Kl. 10.00 til 13.00 kan du i ringen se forskellige racehunde der deltager i en national udstilling for alle racer 
med en stambog.

Du kan læse mere om kulturhundetræffet på www.dhsk.dk

Madteltene
Selvfølgelig er der også i år mulighed for at smage på både det tyrkiske, det paktstanske og det bosniske 
køkken. Alle madteltene er samlet i et spiseområde, hvor der er godt med siddepladser og kort til den runde 
bar.

T13 har de seneste par år deltaget med egne indslag på KW 
I år har man at fylde ”Camp 13” op med følgende:
• Der vil blive solgt kyllinger og gris fra to store trækulsgriller
• T13s salgsvogn vil være klar med slush ice, popcorn, is og andet guf. Det vil også være et lille bamse-
 lotteri. Overskuddet går til Børnenes Rejsebureau
• Genbug!3 har været på lageret og fundet gode ting egnet til salg i solskinnet 
• T13’s håndarbejdsklub, der er udsprunget af Genbrug 13 kommer til at være i T13 teltet om lørdagen. 

Har du lyst vil vi gerne have hjælp med at dekorere to flamingokasser med stof og garn. Har du mere lyst til at 
strikke, så er der mulighed for at være med til at strikke på halsrør til de hjemløse, som en sjov lille ting har vi 
på standen påklædningsdukke ark som der vil være muligt købe at for en billig penge. Derudover kommer vi til 
at have én lille udstilling af nogle af de ting vi nørkler med. Håndarbejdspigerne glæder sig til at se dig mellem 
kl. 11 og 16.

Tak til alle de frivillige



Kl. 18.00

Cafe 13 har tændt op i grillerne og serverer deres efterhånden så kendte grillmenu med okse, gris og kylling 
samt pølser og bagekartofler. Hertil meget stor tag-selv salatbar og brød.

Teatergruppen Gorgerne
Kl. 20.00
Teatergruppen Gorgerne har 20 års jubilæum i år. 
Deres speciale er de store musicals. Til afdelingernes 
Fest har de lavet en særudgave af et af deres 
jubilæumsarrangementer – deres intimkoncert med 
greatest hits fra tyve års forestillinger. Intim og intim. 
De møder op med flere end 15 sangere og orkester. 
Som en særlig gestus til Afdelingernes Fest giver de 
nogle numre fra deres jubilæumsforestilling, Titanic, der 
får premiere den 7. november på Galaksen i Værløse.
Det bliver simpelt hen greatest hits fra deres tideligere 
store forestillinger.

The Grey Velvets
Kl. 21.00
The Grey Velvets er oprindelig husband i Kopenhagen Fur, verdens største auktionshus for pelsskind. 
De sidste par år er bandet gået solo, og spiller nu til enhver lejlighed, hvor der skal festes, rockes og danses. 
Bandet har bl.a. spillet for Team Rynkeby på Københavns Rådhusplads, på Radisson Blu og i Herning Kongre-
scenter. Helt i overensstemmelse med bandets navn er der gode gamle rock’n roll numre på programmet, men 
meget 60’er musik, Beatles og Stones fylder meget; gedigen blues og rock, det lidt jazzede og romantiske for 
Grey Valvets er et danseband i ordets bedste betydning. 

AFDELINGERNES FEST

Deltagelse i spisningen under afdelingernes fest koster 125 kr. Billetter kan købes i Cafe Perlen, Cafe !3 samt 
Rheumhus. Resterende billetter sælges fra fredag på KWs kontor på nordsiden af kirken. Resten af Afdelin-
gernes Fest er gratis og åben for alle.

The Grey Velvets består af: Torben på keyboard, Kåre på bas, Frank på trommer, Claus på leadguitar og sangerne er 

Bettina & Jan




