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Brøndby Strand
KulturWeekend 
15.-16. og 17. juni 2018



KulturWeekend 2018 

Invitation til den 23. KulturWeekend

Velkommen til Brøndby Strands KulturWeekend – tag familien under armen og kom til kulturel by-
fest, når Esplanadeparken omdannes til en festplads. KulturWeekenden fejrer det kulturelle; men 
også det at skabe noget sammen – for det er KulturWeekenden det fineste eksempel på! De frivillige, 
foreninger og klubber, boligafdelingerne og Kirken går alle sammen for at skabe og udvikle denne fan-
tastiske weekend år efter år. Temaet er ”fælleskab og forskellighed”.

Dette års KulturWeekend byder på et sprødt program fyldt med musik, dans og underholdning til alle 
aldre samt mad fra hele verdenen, der pirrer jeres smagsløg, mens I nyder hinandens selskab i Brønd-
by Strands dejlige omgivelser.

Aktiviteterne er mange, nogle er trofaste gengangere og andre nye – alle sjove og underholdende. 
Loppeboderne står klar, hoppeborgene pustet op og klar til leg, og et stor udvalg af foreninger står klar 
til at fortælle om deres virke i Brøndby Strand.
Vi ses til en skøn weekend fyldt med kultur og sammenhold.

Styregruppen for KulturWeekend 2018

En stor tak til samarbejdspartnere og sponsorer, der har gjort KulturWeekend 2018 mulig:
De 7 boligafdelinger: BB 606 - 608, T13, T15, BAB
Brøndby Jazzklub
Brøndby Strand Kirke
Brøndby Strand Projektet
Brøndbyshoppen
Arne P.

Tak til alle frivillige der har knoklet for at få dette års KulturWeekend til at blive en realitet.



Åben Scene
Fredag
Åbningstale ved Kent Max Magelund
Kl: 16:00
Borgmester Kent Max Magelund kommer og åbner årets KulturWeekend.

Nye Brøndbysang
Kl: 16:30
Verdenspremiere den nye Brøndbysang. Support Kirkens kor.

RH
Kl: 19:00
Rap-talentet, RH fra Nørrebro spiller pladsen op med lyrik omhandlende alt fra verdensfred til ghetto 
problematikker. For RH var musikken vejen ud af kriminalitet, og det fik ham til at indse, at tiden 
kunne bruges til mere end at stå på gaden og lave ballade. 

Awada
Kl: 19:00
Rapperen Awada fra Tingbjerg startede i den unge alder af 13 år med at rappe og blev hurtigt spottet 
af gruppen ”Blok 27”, der blev mentorer for ham. Han har flere fede numre på Youtube, hvor han 
demonstrerer sin overlegne flowteknik.

Lørdag
Come and Dance – Linedance
Kl: 13:00
De friske linedancere giver en opvisning ved åben scene – kom og deltag!

Balkan Culture Club
Kl: 15:00
Balkan Culture Club er et erfarent dansk-bosnisk akustisk orkester, som spiller musik fra Balkan 
(primært Bosnien). Bandets medlemmer har været med i mange forskellige projekter siden 1992, 
alt fra koncerter og studieindspilninger til teater.

Præmieoverrækkelse – Fodbold og Cosplay
Kl: 16:00
Der har været hård konkurrence; men vinderne er fundet, og de skal have overrakt deres præmie.

Gospel
Kl: 16:20 
Kom og oplev gospelkoret synge på Åben Scene.

Dabke – Libanesisk folkedans
Kl. 17:00
Dabke, traditionel folkedans byder op til dans og musik, så kom og dans med.

Fyrværkeri
Kl: 23:59
En dejlig dag sluttes af med fantastisk fyrværkeri.



Cafételtet
Fredag
Dabke – Libanesisk folkedans
Kl: 17:00
Har du lyst til at lære lidt om Dabke, så mød op når der bydes op til libanesisk folkedans og musik.

Jazzkompaniet
Kl: 18:00
Traditionen tro spiller Jazzkompaniet Cafételtet op fredag aften.

Lørdag
Brøndby Strand Senior Kor
Kl: 13:00
Kom og syng med på gamle klassikere eller bare lyt med og nyd de skønne toner.

Børnedisco – DJ Tigerdyret
Kl: 18:00
Dj Tigerdyret kommer forbi og spiller op til dans med alle de kendte hits, som børn elsker at danse til. 
Kom glad! 

Søndag
Gudstjeneste
Kl: 10:30
Brøndby Strand Kirke holder højmesse i Cafételtet. En jazzgudstjeneste.

Kirkens frokost
Kl: 12:00

Dabke – Libanesisk folkedans
Kl: 13:00
Dans med en sidste gang når der bydes op til Dabke for sidste gang på årets KulturWeekend.



Store Telt
Fredag
Brøndby Musikskole – Sommerkoncert 2
Kl: 18:00
Anden del af Brøndby Musikskoles sommerkoncert afholdes i det store telt i forbindelse med Brøndby 
Strand KulturWeekend. Kom og hør skoleorkestre, blæserorkester, Brøndby bigband, rytmiske band 
og Brøndby Musical.

Wild Wax Combo
Kl: 22:00
Wild Wax Combo er et 3-delt rockabilly band fra København. Dette fantastiske og energiske band 
forstår at få publikum med, så kom og rock med!

Lørdag
Cosplayshow
Kl: 12:30
Kom og se med når der er Cosplayshow. Vi lover at det bliver en anderledes og sjov oplevelse.
Cosplay er en sammensætning af ordene “Costume” og “Play” og en form for perfomancekunst med 
kostumer og tilbehør, hvor delagerne optræder som en bestemt figur. 

Afdelingernes Fest – lørdag den 14. juni 
kl. 18 – 24 i Store Telt 
Oplev en glad aften med fodboldbuffet.  

PRIS:
For hele arrangementet. 
Voksen i forsalg 100 kr. frem til 12. juni
Voksen på pladsen 125 kr.  
Børn halv pris
Billetter i forsalg kan købes i Cafe Perlen, Cafe 13 og Rheumhus.

Landskamp
Kl: 18:00
Kom og hep med når der vises landskamp på storskærm.

George Michael Koret
Kl: 20:00
Kom og nyd klassikerne fra George Michael.

Fyrværkeri
Kl: 23:59
Fra bakken foran Kirken.



Kirken
Spillehjørnet
Kom forbi og prøv kræfter med skakkens udfordrende kunst. Brøndby Strand Skolens dygtige skak-
trænere vil være til stede til at hjælpe og guide, og du har mulighed for at spille og måske vinde turn-
eringer. Du kan også prøve andre spændende spil. Spillebutikken Games vil være til stede, og du kan 
låne deres spil og blive hjulpet i gang, hvis du ikke kender dem på forhånd. Hvis du bliver helt hooked, 
er der også mulighed for at købe et spil med hjem. 

Forfatterhjørnet 
Kom forbi forfatterhjørnet og vær med til at klippe-klistre, og lav din egen kollage om dig og dit hjem. 
Sammen med forfatteren Stine Josefine Dige kan du kreere værket “Her bor jeg”, som du får med dig 
hjem, og hvis der kommer mange, kan vi samle det hele til en lille bog med flotte værker om dem, der 
bor i Brøndby Strand. Alle kan være med unge som gamle.

Stine vil også læse op af hendes børnebøger Ulveungen Urd og Niller Pilfinger. Derud over vil de to 
unge forfattere Christina Ramskov og Natacha Steines også komme og læse op af deres udgivelser. 
Så kom forbi og lad dig inspirere, og hvis du selv har en forfatterspire i maven, kan du helt sikkert 
også få lidt råd og vejledning. Det er også muligt at købe en bog med hjem. 

Thure Lindhardt
Søndag kl: 15:00
Ved KulturWeekendens afslutningskoncert er der mulighed for at høre en af landets bedste og mest 
eftertragtede skuespillere, Thure Lindhardt læse den berømte historie om Peter og Ulven! Historien 
er sat i musik af Sergei Prokofjev, og ved denne koncert er det Kirkens organist, Katrine Kristiansen, 
der får fornøjelsen af at understøtte Thure Lindhardt. Både børn og voksne kan glæde sig til at høre 
om Peter, Ulven, Bedstefar og alle de andre i historien om Peter og Ulven!



Brønden
Brøndby Musikskole – Sommerkoncert 1
Fredag kl: 16:00
I forbindelse med Brøndby Strand KulturWeekend afholder Musikskolen to koncerter. Til den første 
koncert er der fokus på soloelever og små ensembler, ligesom I kan høre Folkemusikorkestret. 
Koncerten er primært akustisk.

Pladsen
Brøndby Strand Gymnastikforening
Lørdag kl: 14:00 og søndag kl: 13:00
Igen i år er Brøndby Strands Gymnastikforening til stede på pladsen, hvor de vil lave opvisninger og 
meget andet. De dygtige atleter laver to opvisninger.

Fodboldturnering
Lørdag kl: 10:00
Er du til fodbold, skal du melde dig til vores fodboldturnering. Meld dig til på dagen – der er flotte 
præmier til det vindende hold! 
 
Hoppeborge
Alle dage.
Tradition tro bliver der sat hoppeborge op i børnehjørnet – kom frisk!

T13 Teltet
Program for Genbrug13
Vi har åbent hver dag under hele KulturWeekenden. Boderne vil bugne med udvalgte gode sager, lige 
fra flotte kjoler, børnetøj, lækre skjorter til mændene, for ikke at glemme de sjove og smukke nips til 
hjemmet.

BamseRekord
Fredag kl. 16:45
Vi har i Genbrug13 modtaget rigtig mange krammedyr. Hvor langt mon vores krammedyr kan række? 
Kom og vær med til det spændende forsøg. 

Det Muntre Køkken
Prøv om du kan vinde et af de mange krammedyr ved at ramme det farvestrålende porcelæn, som vi 
har samlet til KulturWeekenden.
Du kan prøve lykken:
Fredag:  kl. 17:30 – 18:30
Lørdag:  kl. 11:00 – 12:00 samt kl. 15:00 – 16:00 
Søndag: kl. 12:00 – 13:00



Nørklerne ved KulturWeekenden
Lørdag kl. 10:00 – 15:30
Kom og hyg dig sammen med os og se, hvad vi laver, når vi mødes i håndarbejdsklubben Nørklerne. 
Vi har en lille udstilling med noget af det, vi har lavet i løbet af året. Donér gerne lidt af din tid og strik 
en pind til de hjemløse.

Konkurrence for børnene
 
Kl. 11:30 og 14:30
Hvem kan strikke den længste lænke fingerstrik på to minutter? Konkurrencen er for aldersgrupperne 
op til 9 år og  9-13 år. 

Efter sidste konkurrence udråbes en vinder i begge kategorier.

Hele dagen vil der være mulighed for at lave en tegning på en paptallerken, hvor vi / du prikker huller, 
og derefter kan du sy din tegning.

Salg af kreativt genbrug (upcycling)
Der vil være en lille bod i vores telt, hvor du kan se nogle af de muligheder, der er med kreativt gen-
brug af blandt andet cowboybukser. Der vil være et begrænset salg af det, vi har nået at lave. 

Kom endelig med gode ideer til, hvordan vi ellers kan genbruge kreativt, idet vi planlægger work-
shops i efteråret.

Café 13 har åbent i følgende tidsrum
Fredag: kl. 17:30 – 19:30
Salg af grillede hakke bøffer med bagte kartofler og salat.

Lørdag: kl.11:30 – 17:00
Salg af ribbenstegsandwich hele dagen samt kaffe og kage.

Kl. 12.00 – 14:00
Vi hygger med frokostplatter, rødternede duge og levende spillemandsmusik af Fione Femteten.
Obs: Platter skal bestilles senest dagen før kl. 18:00.

Søndag: kl. 11:00 – 14:00
Salg af ribbenstegsandwich hele dagen samt kaffe og kage.

Salgsvognen
Vi har åbent under hele KulturWeekenden.
Nyt i salgsvognen vil være økologisk slush-ice, derud over sælger vi popcorn, is, slik og 
kolde drikke. 



Program
Fredag den 15. juni
16:00 Åbning af KulturWeekenden på Åben Scene.
16:00 Brøndby Musikskole spiller første del af deres sommerkoncert i Brønden.
16:00 Brætspil i Kirken.
16:30 Den nye Brøndbysang bliver fremført.
17:00 Dabke – Libanesisk folkedans i Cafételtet.
18:00 Jazzkompaniet spiller op i Cafételtet.
18:00 Brøndby Musikskole spiller 2. del af deres sommerkoncert i Store Telt.
19:00 RH og Awada optræder på Åben Scene.
21:00 Wild Wax Combo spiller Store Telt op.

Lørdag den 16. juni
10:00 Fodboldturnering på multibanen ved Brønden.
10:00 Brætspil i Kirken.
12:00 Skakturnering i Kirken.
12:30 Cosplayshow i Store Telt.
13:00 Come and dance – Linedance på Åben Scene.
13:00 Brøndby Strand Senior Kor i Cafételtet.
14:00 Gymnastikopvisning.
15:00 Balkan Sevdah Club – Bosnisk dans på Åben Scene.
16:00 Præmieoverrækkelse – Fodbold & Cosplay på Åben Scene.
16:20 Gospel på Åben Scene.
17:00 Dabke – Libanesisk folkedans på Åben Scene.
18:00 Børnedisco i Cafételtet.
23:59 Festfyrværkeri.

Søndag den 17. juni
10:00 Forfatterhjørnet i Kirken.
10:00 Brætspil i Kirken.
10:30 Gudstjeneste i Cafételtet.
12:00 Kirkens frokost i Cafételtet.
13:00 Dabke – Libanesisk folkedans i Cafeteltet.
13:00 Gymnastikopvisning på Pladsen.
15:00 Thure Lindhardt i Kirken.

George Michael Korets største stjernestund var, da 
de optrådte i en stopfyldt Helligåndskirke under en 
gudstjeneste afholdt af Natkirken sidste forår.
Til Afdelingernes Fest leverer koret under ledelse af 
Gitte Degn en stribe af hits fra George Michaels 
bagkatalog.  

Næste optræden for koret bliver på Søpavillonen 22. 
juni, hvor der afholdes et stort mindearrangement: 
”George Michael 55 Celebration and 4ever”.



Stor grillbuffet * VM fodbold Peru-Danmark * George Michael Koret * Smokie Jam 

Det er sket før: Danmarks åbningskamp ved VM i fodbold falder sammen med lørdag aften under KW. 
Dengang måtte man vælge: grillparty med famile og venner eller fodbold. I år er det muligt at nyde 
både  grill-buffeten og Danmarks kamp på storskærm! 

Jager vi så dem væk, som ikke er til ”bold”? Nej da. Vi deler  Store Telt op i to. Nærmest scenen  pla-
cerer vi lange borde vinkelret på lærredet, så de fodboldglade kan følge med.  I teltets modsatte ende 
står bordene på tværs! Vi skruer så meget ned for lyden, at alle kan snakke sammen, hvad enten det 
er om et ikke-dømt frisark eller den grillede bøf. Det eneste, vi ikke kan justere, er brølet, når Danmark 
scorer.

Kl. 20 er fodboldkampen forhåbentlig (vel)overstået, og så går George Michael Koret på scenen. 

Kl. 21 overlader koret scenen til Smokie Jam. De har før spillet teltet op lørdag aften,  og det gør de 
med garanti osse i år. Bandet har tilknytning til Brøndby, og har bla. spillet flere gange på Kulturhus 
Kilden. De er blevet godt kendte uden for Brøndby og har været support for udenlandske glamrock 
bands samt turneret i både Danmark og Sverige.

PS: og husk at Smokie Jams sidste ekstranummer slutter et par minutter før midnat, for kl. 23.59 går 
det store festfyrværkeri i gang. 

AFDELINGERNES FEST
Kul turWe ek end



Kort over festpladsen

 (1) Åben Scene
 (2) Opvisnings område
 (3) Toiletvogn
 (4) Den runde bar
 (5) PAK og Håbets Lys – madtelt 
 (6) Brøndby Strand Ungdoms- og Kulturforening og Fun Club – madtelt
 (7) Strandens Selvforsvar
 (8) Brøndby Taekwondo Klub
 (9) Brøndby Strand Projektet / HP4
 (10) Røde Kors/ førstehjælp.
 (11) Kirkens 3 telte
 (12) Multitelt, blandt andet Brøndbyernes Skakklub, politikere, Satellitten og Musikskolen 
 (13) Rheumhus
 (14) Bamsebod/ ansigtsmaling: Børnenes Rejsebureau
 (15) Pølsevognen
 (16) Cafetelt
 (17) Madtelt Cafe 13 
 (18) Hoppeborg
 (19) Hoppeborg 
 (20) Foreningen Canaima samt Foreningen af Bosniske Pensionister
 (21) Stort Telt 
 (22) Containere
 (23) Børne loppe tæpper / pavilloner 
 (24) Brandmateriel – pumpe og spand
(25)  Kræftens Bekæmpelse
(26)  Brøndby Strand Gymnastikforening
(A + B)  2 x 10 boder

Brandveje markeret med rød stribe.
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Onsdag den 27. juni kl: 19.00 – 21.00 afholdes der 
evaluering af KulturWeekenden 2018 i Brøndby 
Strand Kirke.

På mødet vil vi drøfte hvordan KulturWeekenden 
bedst kan fortsætte. 

– Kom og vær med når fremtidens KulturWeek-
 end drøftes.
– Vær med til at genstarte foreningen Kultur-
 Weekendens Støtter.
– Få indflydelse på fremtidens KulturWeekend.

Initiativtagerne til evalueringen og fremtidsdrøf-
telserne om KulturWeekenden er Brøndby Strand 
Kirke, Brøndby Strand Gymnastikforening og T13.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du 
finde os på pladsen.

KW18




