Program

9.-12. juni 2022

Kultur
& festdage
kulturogfestdage.dk

Torsdag den 9. juni
Udstilling: Et socialt kunstprojekt
om Corona

Åbent hus hos FysioDanmark
Hellerup

Oplev en video med et coronaprojekt, hvor 50
mennesker fra Danmark og rundt om i verden
besvarer spørgsmålet: Hvordan har corona-pandemien påvirket dig på godt og ondt? Et socialt
kunstprojekt af kunstner Inger Margrethe Larsen.

Prøv digital træning på egen krop og hør om
muligheder for at blive endnu sundere. Er du
nysgerrig på at kende dit kondital, blodtryk eller
fedtprocent, så kig forbi.

Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24. Kl. 06-24.
Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. Kl. 06-24.

Havevandring og det rummelige
arbejdsmarked hos Sankt Lukas
Stiftelsen
Mød gartnerne til havevandring i den dejlige
have, og få indblik i Stiftelsens Rummelige
Arbejdsmarked.
M
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 10-11.30.

Besøg Gentofte BrandMuseum
Tag børnene med til en af Gentoftes fine små
kulturperler, den originale brandstation fra 1909.
Se de gamle brandbiler - blandt nyhederne en
dansk Triangel fra 1938 og en super sjælden Mercedes Daimler fra 1921. Gå med på rundvisning
og lær børnene at slukke en brand i en model af
Gentofte Rådhus.
Gentofte BrandMuseum, Hellerupvej 5B. Kl. 10-15.

FysioDanmark, Strandvejen 104 A.
Kl. 10-12 og 15-17.

Besøg Lindely plejeboliger
på Sankt Lukas Stiftelsen
Hvem kan bo på Lindely? Hør om livet og hverdagen på Lindely, når forstander Silke Nørgaard
og Else-Marie Mikkelsen fortæller.
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
M
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 11-12.

Et kig ind i Sankt Lukas
Stiftelsens gamle historie
Søster Kirsten Guttmann viser rundt i Sankt
Lukas Stiftelsens lille museum og fortæller om
Stiftelsens 121 års historie.
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
M
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 14-15.30.

Musik & leg for børn 3-6 år
Sjov workshop for børn 3-6 år ifølge med en voksen: Kom med til workshop med musik og leg, der
træner barnets fantasi, kreativitet, gehør, sprog
og motorik gennem rytmer, sang, sammenspil og
musikeventyr. Tilmelding til Agneta Mei Hytten på
sms 23303108 eller e-mail info@musicaart.dk.
Musica Art, Strandvejen 163, 3.th. Kl. 15-16.

Rundvisning i Brandts Have

Rundvisninger i Brandts Have
alle dage

Gå med på en rundvisning i G. N. Brandts historiske have. På turen får du indblik i havens kulturhistoriske betydning og i dens planter, dyr og
kunstværker. Foreningen Brandts Haves Venner
tager imod.
Ørnekulsvej 3, foran lågen. Kl. 15-17.

Mød fællesskaberne i Byens Hus

Koncert med Copenhagen Big Band

Kig forbi Byens Hus og se alle de initiativer og
muligheder, huset rummer. Frivilligcentret byder
på Quiz & Is, Teater Globen giver dig pop-up
teater, og du møder også Gentofte Jazzklub,
Gentofte Skakklub, Ung i Byens Hus, Håndværkeriet og mange flere, der alle glæder sig til at at
byde dig indenfor.

Er du til Frank Sinatra, Count Basie eller andre
kunstnere fra big band æraen? Så gå ikke glip
af en aften med et svingende orkester med 21
medlemmer, som også serverer et par musikalske overraskelser undervejs.

R undvisningerne starter kl 15, 16, 17 og 18.
Mødested: Ved Deltag-bilen i Teatergården i Byens Hus,
Hellerupvej 24. Kl. 15-19.

BørneTour i Gentofte
Varm op til Tour de France med BørneTour:
Ordrup Cykle Club, Danmarks Cykle Union og
Gentofte Kommune inviterer alle børn og unge
fra 3 til 15 år til BørneTour. Det handler hverken
om at cykle hurtigt eller komme først - der er
guldmedaljer, diplomer og goodiebags til alle.
Udover løb er der sjove aktiviteter, bl.a. udstillingscykler fra Frog Bikes og workshop med
Dansk Skolecykling. Info og tilmelding via
børnetour.dk eller via link på kulturogfestdage.dk

 entofte HF, Drama- og musiksalen,
G
Dahlensstræde 5. Kl. 19-21.

Åbent hus hos Foreningen
Danmarks Mindste Forsamlingshus
Hvad er et bæredygtigt lokalsamfund for dig?
Dette er et af spørgsmålene, når Foreningen
Danmarks Mindste Forsamlingshus inviterer til
åbent hus i DSBs gamle pavillon. Drømmen er at
skabe et lokalt mødested, hvor initiativer og ideer til et bæredygtigt, socialt mødested og godt
naboskab kan afprøves og udvikle sig.
Pavillonen/Danmarks Mindste Forsamlingshus,
Charlottenlund Station. Kl. 19-21.

Program
Kl. 16: Åbning og udlevering af startnummer og
goodiebag.
Kl. 16.40-16.50: Prøvekørsel og opvarmning på ruten
Kl. 17.00: Løb for 3-4-årige – forældre kan løbe med.
Kl. 17.25: Løb for 5-7-årige.
Kl. 17.50: Løb for 8-10-årige
Kl. 18.15: Løb for 11-15-årige.
Kl. 18.45: Tak for i dag.
J ägers Skatepark, Ved Stadion 18. Kl. 16-18.45.

Sommerkoncert med Doo Wop
Mærk energien, når det erfarne rytmiske kor Doo
Wop synger i Hellerup Kirke. Doo Wop synger
danske og engelske pop og rock numre – både
stille sange, søde sange og dramatiske sange. De
25 sangere giver dig det hele a cappella på Doo
Wop’sk – forvent gåsehud og grin.
H
 ellerup Kirke, Margrethevej 7A. Kl. 19-20.

Børnetour i Gentofte
Torsdag kl. 16

Torsdag den 9. juni
Vandretur til Garderhøjfortet,
Ermelunden og Hundesømosen

Gentofte Gospel Choir synger
for fred og fællesskab

Gå med Dansk Vandrelaugs Gentofte-afdeling på
aftentur: Turen starter og slutter ved Jægersborg
Station, og undervejs kommer du forbi Garderhøjfortet, Ermelundsdalen og -sletten, Hundesømosen og det gamle Jægersborg Sprøjtehus med
udstilling fra Brandmuseet.

GGC synger for fred og fællesskab i en hurtigt
omskiftelig verden. GGC fortolker gospel på nye
måder og tager musikken nye steder hen, mens
de udbreder budskaber om næstekærlighed,
livsglæde og fællesskab. Koret ledes af chefdirigent Claus Christensen og dirigent Sara Broberg.
Mikael Nordmark sidder ved klaveret. Billetter til
50 kr. via kulturogfestdage.dk eller i døren.

M
 ødested: Jægersbog Station. Kl. 19-21.15.

Klassisk sommerkoncert
for sopran og guitar
Læn dig tilbage og nyd en klassisk sommerkoncert i Gentofte Kirke med Sopran Carina Herrera
Carlberg og guitarist Trung Hoa Tran. Du kan høre
værker af bl.a. Bach, Händel, Puccini,
Villa-Lobos, Mozart og Purcell. Koncerten kan
også opleves søndag eftermiddag i Hellerup
Kirke. Entré 100 kr. i døren eller via
kulturogfestdage.dk
Gentofte Kirke, Gentoftegade 21. Kl. 19.30-20.30.

Vandretur til Garderhøjfortet,
Ermelunden og Hundesømosen
Torsdag kl. 19-21.15

Gentofte Rådhus, Bernstorffsvej 161. Kl. 19.30-21.

Fredag den 10. juni
Udstilling: Et socialt
kunstprojekt om Corona
Oplev en video med et coronaprojekt, hvor 50
mennesker fra Danmark og rundt om i verden
besvarer spørgsmålet: Hvordan har corona-pandemien påvirket dig på godt og ondt? Et socialt
kunstprojekt af kunstner Inger Margrethe Larsen.
Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24. Kl. 06-24.
Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. Kl. 06-24.

Åbent hus hos
FysioDanmark Hellerup
Prøv digital træning på egen krop og hør om
muligheder for at blive endnu sundere. Er du
nysgerrig på at kende dit kondital, blodtryk eller
fedtprocent, så kig forbi.
FysioDanmark, Strandvejen 104 A. Kl. 8-11.

Besøg Gentofte BrandMuseum

Oplev Ordrupgaards nye børnehus
På legende og finurlig vis har kunstnerduoen Randi & Katrine genskabt Ordrupgaards
herskabsvilla i miniformat. I en installation, der
minder om et dukkehus, kan børnene besøge et
fornemt hjem fra stifterparrets tid. De kan boltre
sig i en eventyrverden, der spejler virkeligheden,
men som er fuld af overraskelser. Fri entré for
børn under 18 år samt én voksen pr. barn.
Ordrupgaard, Vilvordevej 110. Kl. 13-17.

Rygaards Skole og Skt. Therese Kirke
De smukke gule bygninger på Bernstorffsvej
udgør en unik kulturarv. De huser Rygaards Skole
og Skt. Therese Kirke, og har over 200 år gennemgået en spændende udvikling fra landsted
til kloster, skole og sognekirke. Felicity Pors viser
rundt og fortæller om fortid og nutid.
Skt. Therese Kirke, Bernstorffsvej 56. Kl. 14-15.

Tag børnene med til en af Gentoftes fine små kulturperler, den originale brandstation fra 1909. Se de
gamle brandbiler - blandt nyhederne en dansk Triangel fra 1938 og en super sjælden Mercedes Daimler
fra 1921. Gå med på rundvisning og lær børnene at
slukke en brand i en model af Gentofte Rådhus.
Gentofte BrandMuseum, Hellerupvej 5B. Kl. 10-15.

Et kig ind i Lukas Fællesskabet
på Sankt Lukas Stiftelsen
Erik Nielsen, der er medlem af Lukas Fællesskabet,
fortæller om livet i det kristne leve- og bofællesskab.
M
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 11-12.

Sankt Lukas Stiftelsen i børnehøjde
Hør om Sankt Lukas Stiftelsens arbejde i børnehøjde, når leder Mona Poulsen fortæller om den
intgrerede daginstitution Lundegård.
M
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 13-14.

30.000 liv / Aristides på Bellevue Teatret
Fredag kl. 18.30

Fredag den 10. juni
Rundvisning ved Sct. Andreas Kirke
og Berlingske gravhøj
Der knytter sig en spændende historie til Sct.
Andreas Kirke og Det Berlingske gravmonument.
Historiker Sebastian Olden-Jørgensen tager os
med tilbage til Frederik d. VII, Grevinde Danner,
Karl Berling, Bismarck og andre historiske personer og fortællinger.
Sct. Andreas Kirke. Kollegievej 2. Kl. 14-15.

På tur blandt gravhøje
Gravhøjene ligger tæt i Charlottenlund Skov.
Oldtidens folk begravede gennem tusinder af år
deres døde her på kanten af Øresund. Kom med
på en vandring i skoven med arkæolog Julie Ring
fra Kroppedal Museum, og hør mere om gravhøjene og de mennesker, der byggede dem.
M
 ødested: Ved cykelstien bag Cafe Jorden Rundt,
Strandvejen 152. Kl. 14-15.30.

Besøg Sankt Lukas Stiftelsen:
Hvordan fungerer et hospice?
Mød to sygeplejersker, der fortæller om arbejdet
og filosofien bag Sankt Lukas Hospice, Det Udgående Team samt Lukashuset for børn og unge.
M
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 14.30-15.30.

Rundvisning i Brandts Have
Gå med på en rundvisning i G. N. Brandts historiske have. På turen får du indblik i havens kulturhistoriske betydning og i dens planter, dyr og
kunstværker. Foreningen Brandts Haves Venner
tager imod.

Gentofte Skakklub, Ung i Byens Hus, Håndværkeriet og mange flere, der alle glæder sig til at at
byde dig indenfor.
 undvisningerne starter kl 15, 16, 17 og 18.
R
Mødested: Ved Deltag-bilen i Teatergården i
Byens Hus, Hellerupvej 24. Kl. 15-19.

Fernisering og vinbar i Pavillonen
I den smukke, gamle billetpavillon bag
Charlottenlund Station – Danmarks Mindste
Forsamlingshus – er der fernisering og vinbar:
Se fotograf Heidi Maxmillings fotoudstilling
”En hyldest til kvindekroppen” – en ærlig,
autentisk og upoleret hyldest til kvindekroppen
i alle dens farver, former og aldre.
 avillonen/Danmarks Mindste Forsamlingshus,
P
Charlottenlund Station. Kl. 16-21.

Silent Disco på græsplænen
Græsplænen under træerne forvandles til
et dansegulv, så kryb i pailletkjolen og
spænd butterfly’en. Silent Disco er super
sjovt – alle bliver udstyret med trådløse høretelefoner og får deres egen lille fest. Signe
Frydenlund fra Danseglad leder løjerne og
sørger for, at alle kan finde et dansetrin eller to.
Vi starter med børnevenlige beats og slutter
af med ren disco. Hent også startnummer til Sej,
Sund og Sikkers børneløb fra kl. 15-17.
 entofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6.
G
Kl. 17-19.

Ørnekulsvej 3, foran lågen. Kl. 15-17.

Mød fællesskaberne i Byens Hus
Kig forbi Byens Hus og se alle de initiativer og
muligheder, huset rummer. Frivilligcentret byder
på Quiz & Is, Teater Globen giver dig pop-up
teater, og du møder også Gentofte Jazzklub,

Koncert med Afenginn
Fredag kl. 20.30

Midsommersange, viser,
jazz og fællessang

Fællesspisning – langbord,
cafébord eller havebord

Musica Art og Øresundskoret inviterer til hyggelig fællessang, så du kan synge sommeren ind og
fejre korets 10-års jubilæum. Vi mødes på den
store plæne i Øregårdsparken – tag højskolesangbogen og picnickurven med.

Hovedbiblioteket inviterer sammen med Café
Henning på fællesspisning, så du har aftensmad
og godt selskab sikret mellem aktiviteterne i
huset. Vi spiser efter Silent Disco og før koncert
med Afenginn. Find mere info på genbib.dk –
eller find direkte link på kulturogfestdage.dk.

Den store plæne i Øregårdsparken. Kl. 18-20.

Kl. 19-20. Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6.

Lyn-musketererne: Åbent hus
hos Helleup Fægte-Klub
Hellerup Fægte-Klub giver dig en lynintroduktion til sporten, og efter nogle indledende
øvelser kommer du direkte på fægtepisten
og fægter mod andre gæster. Tag familie og
venner med og husk sportssko, lange træningsbukser, t-shirt og håndklæde. Tilmelding
via kulturogfestdage.dk.
Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 46.
Kl. 18-21 – seneste start kl. 20.

Jazz i bibliotekshaven
Der er lækker bluesmusik med JB Bluesband
i bibliotekshaven ved Vangede Bibliotek. Gør
sommeraftenen perfekt med lidt at spise og
drikke fra Café Caféen.
Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45.
Kl. 18-22.

30.000 liv / Aristides
30.000 liv / Aristides er historien om Aristides
de Sousa Mendes, portugisisk generalkonsul i
Bordeaux. Stik imod ordrerne fra sin regering
udstedte han visa til 30.000 mennesker på flugt
fra det nazistisk besatte Frankrig. Tusindvis var
jøder. Oplev den roste danseforestilling, der er
en del af Jødisk Kulturfestival. Billetter til særpris
via link på kulturogfestdage.dk
Bellevue Teatret, Strandvejen 451. Kl. 18.30.

Sommerkoncert med
Messiaskirkens Koncertkor
og Gentofte International Singers
Messiaskirkens to klassiske kor giver sommerkoncert: Glæd dig til at høre danske og nordiske sommersange, korsange om krig og fred, verdensmusik
og jazz. Efter koncerten er der en forfriskning.
Messiaskirken, Hartmannsvej 46. Kl. 19-20.15.

Middelaldersange af
Den Hellige Birgitta
Det Danske Hildegard Ensemble synger sange fra
den svenske helgen Birgitta af Vadstenas tidebog
(1303-1373). Tidebogen handler om Jomfru Marias
Liv fra hendes undfangelse til optagelse i Himlen.
Sct. Andreas Kirke, Kollegievej 2. Kl. 19.30-20.30.

Koncert med Afenginn
Oplev bandet Afenginn live. Afenginn har været på
banen siden 2002, og har modtaget 8 DMAs, DMFs
Live-pris 2015 og mange andre hædersbevisninger.
Orkestret har optrådt i hele Europa, USA, Canada,
Malaysia og Australien med mange hundrede koncerter og har gennem årene opbygget et ry som et
virtuost liveband. Glæd dig til en blanding af world
og nordisk folkemusik med færøske tekster. Tilmelding på genbib.dk. Kom i god tid - Café Henning
sørger for aftensmaden.
 entofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6.
G
Kl. 20.30-22.

Lørdag den 11. juni
Udstilling: Et socialt
kunstprojekt om Corona
Oplev en video med et coronaprojekt, hvor 50
mennesker fra Danmark og rundt om i verden
besvarer spørgsmålet: Hvordan har corona-pandemien påvirket dig på godt og ondt? Et socialt
kunstprojekt af kunstner Inger Margrethe Larsen.

Fartdrømme på Strandvejen
Dyrk din kærlighed til biler: Tag familien med på
en spadseretur blandt lækre biler fra forskellige
forhandlere, der viser deres nyeste topmodeller
frem. Jumpin’ Jacks sørger for dagens lydspor:
Rock n’ roll som fra 1950’erne, krydret med solide
grooves, virtuos guitar og masser af energi.

D
 yssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24. Kl. 06-24.
Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. Kl. 06-24.

S trandvejen, mellem Margrethevej og Hellerupvej.
Kl. 10-14.

Lokalhistorisk vandretur i Hellerup

Markedsdag i Gentofte handelsstrøg

Gå med lokalhistoriker Niels Ulrik Kampmann
Hansen: Turen går langs Strandvejen og du får historierne om nye og gamle bygninger. Undervejs
runder vi pavillonerne og går via Margrethevej og
kirken ad Svanemøllevej til Skt. Pedersvej, hvor
turen slutter.
M
 ødested: På hjørnet af Callisensvej og
Strandvejen. Kl. 10-11.30.

Den hyggelige markedsstemning er i top, når butikkerne rykker ud i gaden, professionelle artister
underholder, dejlig mad og drikke kan købes og
det hele akkompagneres dagen igennem af musikalske indslag. Bands fra Aurehøj Gymnasium,
Musikbunkeren og stjerner fra både de voksnes
og børnenes Melodi Grand Prix spiller på de 2
scener. Børnene kan farve t-shirts med planter,
lave smukke mosaikker og sammen male et
kæmpe gademaleri når Bloom Klubben rykker
deres kreative program ud i gaden.

Musikprogram

Kl. 10: Gentofte Concert Band
Kl. 11.15: The Raptiles (BørneMGP 2022)
Kl. 12.30: Der Var Engang (MGP 2022)
Gentoftegade. Kl. 10-14.

Butiksliv før og nu: Skattejagt
for børnefamilier i Gentoftegade
Tag på en rejse tilbage til dengang, hvor supermarkeder ikke eksisterede og man både skulle
til slagteren, bageren og ismejeriet for at købe
ind. På skattejagten lærer du lidt om Gentoftegades butikker i gamle dage, imens du løser
sjove opgaver. Klarer I hele turen rundt, venter
der en sukkersød belønning. Du får udleveret
skattekortet på sognegården ved Gentofte Kirke.
Skattejagten tager en times tid.
The Raptiles
Lørdag kl. 11.15

 entofte Kirkes Sognegård, Gentoftegade 23.
G
Kl. 10-14.

Familielørdag på Jægersborg Allé
Tag familien med på Jægersborg Allé: Der er god
musik, underholdning og masser af gode tilbud
i butikkerne – der er noget for alle aldre. Dagen
starter med Klovnen Paliette, senere spiller
douen Klassens Tykke Dreng og til sidst er der
smooth jazz fra Mads Koppel jazzkvartet.

Program

Kl. 11: Klovnen Paliette sminker børnene og
laver ballondyr til stor glæde for de små. Der er
goodiebags til børnene.
Kl. 12: Musik og sjov med Klassens Tykke Dreng.
Kl. 13: Mads Koppel jazzkvartet.
J ægersborg Allé. Kl. 10-14.

Gentofte Kirkes Sommerbasar
Start dagen med fællessang k. 10, og prøv de mange
aktiviteter: Tag på tårntur, leg som i gamle dage, og nyd
musik, underholdning, fortællinger, boder og meget
mere. Gentofte Kirkes Sommerbasar er for alle aldre.
Få hele dagsprogrammet på kulturogfestdage.dk.
G
 entofte Kirke, Gentoftegade 21. Kl. 10-14.30.

Besøg Gentofte BrandMuseum
Tag børnene med til en af Gentoftes fine små kulturperler, den originale brandstation fra 1909. Se de
gamle brandbiler - blandt nyhederne en dansk Triangel fra 1938 og en super sjælden Mercedes Daimler
fra 1921. Gå med på rundvisning og lær børnene at
slukke en brand i en model af Gentofte Rådhus.
G
 entofte BrandMuseum, Hellerupvej 5B. Kl. 10-15.

Drop-in workshop:
Slip din indre virus løs
Tag afsked med corona med medidativ doodle
art. Workshoppen ledes af kunstner Inger Margrethe Larsen, der også står bag en kunstvideo,
hvor 50 personer fra Danmark og hele verden har
besvaret spørgsmålet: Hvordan har corona-pandemien påvirket dig på godt og ondt?
V
 angede Bibliotek, Vangede Bygade 45,
2820 Gentofte. Kl. 11-13.

Bloom Institute rykker ud i gaden
Lørdag kl. 10-14

Lørdag den 11. juni
FESTIVAL
Sej, sund og Sikker
Gentoftes store familiefestival Sej, Sund og Sikker
fylder Øregårdsparken med liv, lyd og aktiviteter
lørdag kl. 11-15. Glæd jer til at opleve musikalsk
naturvidenskab med Sigurd Barretts nye show,
rocke med Danseplaneten og springe med LG
gymnastik - og have det sjovt med et hav af aktiviteter på festivalpladsen.
Øregårdsparken. Kl. 11-15.

Løb med Børneulykkesfonden
Centimeter Maraton er 42,195 cm for de mindste
ben – nærmere bestemt de 2 til 10-åriges. Mor,
far eller bedsteforældre kan også løbe med.
Helteløbet er et familieløb, hvor alle kan være
med. Ved at deltage i løbet støtter du Legeheltene på børneafdelinger på danske hospitaler.
Det koster henholdsvis 125 kr. og 145 kr. at
deltage i Centimetermaraton – afhængig af, om I
vælger t-shirt eller vest. Helteløbet koster 110 kr.
pr. deltager.
Tilmelding til begge løb er på borneulykkesfonden.safeticket.dk eller via link på kulturogfestdage.dk. I kan også melde jer til på Gentofte
Hovedbibliotek om fredagen kl. 15-17. Endelig
kan I selvfølgelig melde jer til i Øregårdsparken
på dagen fra klokken 10.

Sigurd Barrett på scenen
Lørdag kl. 11-11.50

Program for scenen
Kl. 11.00: Velkomst ved borgmester Michael Fenger. Naturvidenskab med Sigurd Barrett.
Kl. 11.50: Opvarmning med Rasmus Klump og Børneulykkesfonden.
Kl. 12.10: Centimeter Maraton skydes i gang.
Kl. 12.50: Opvarmning til Helteløbet.
Kl. 13.00: Helteløb skydes i gang.
Kl. 13.45: Akrobatik med Lyngby og Gentofte gymnastik.
Kl. 14.00: Meet & Greet med Rasmus Klump.
Kl. 14.15: Danseshow og danseundervisning med Danseplaneten.
Kl. 15.00: Tak for i dag.

PÅ FESTIVALPLADSEN

Brug din krop
God motorik gør børnelivet sjovere
Prøv motorikbanen, mød Gentofte Kommunes
fysioterapeut Vibeke Winther og leg med dit
barn mellem 1 og 6 år.
Go Play Idrætsleg for alle
Kom og prøv sjove idrætslege med DGI Go-play.

for at bekæmpe ensomhed. Medbring det gode
humør til festivalens sociale værksted.
Spejderliv med bål og hassel-amulet
Lav din egen amulet i træ og læder, rist en pølse
over bål og snak med spejderne fra 1. Ordrup
Gruppe i Hellerup om fællesskab, færdigheder
og sjove udfordringer med natur og friluftsliv.

Spil, skyd og hop med FCK
Find den oppustelige Fanzone og leg med FCK.

Rasmus Klumps tegneværksted
Tegn med din yndlingsbjørn.

Natureventyr
Følg Isdronningen rundt i Øregårdsparken med
appen Natureventyr. Bliv også inspireret til at
udforske byen gennem flere natureventyr, vandreruter, orienteringsruter og cykelruter.

Balancér dit navn i Alfabetbanen
Biblioteket stiller Alfabet-banen op, så du kan
kravle og hoppe, balancere og samle alle de bogstaver, der er i dit navn. Når du er kommet i mål,
skal du lave en smuk medalje med dit navn på.

Familiedyst
Gentofte Kommunes Center for Forebyggelse og
Rehabilitering inviterer dig til at udfordre dig selv,
din familie eller venner med reaktionspuder,
floorball eller dyste i quizzen og vinde præmier.

Experimentariums sæbebobleværksted
Lav fantastiske sæbebobler sammen med ægte
eksperter, og lær videnskaben bag de finurlige
former.

Leg og livsstil
Prøv aktiviteter, der inspirerer til en sund livsstil
hos FysioDanmark Hellerup.

Sjov med sikkerhed
Mød Beredskab Falck og Politiet
Se, hvordan en rigtig ambulance og en brandbil
ser ud indeni, og mød både en brandmand og en
politibetjent med motorcykel.
Trafiklegeplads
Få trafiktræning på den sjove måde på Børneulykkesfondens store trafiklegeplads.

Bæredygtighed for børn
Tegn et dyr
- og se, hvor det bor. Bliv klog på natur sammen
med tegner Katja Larsen-Davis, Gentofte Bibliotekerne og Grøn Guide.
Børnenes eget byttemarked
Tag dit gamle legetøj, spil, bøger og sportsudstyr
med og byt til nyt.
Hverdagens affaldshelte
Se Gentoftes nye elskraldebiler og mød
hverdagens aff aldshelte, som viser alt det seje,
skraldebilen kan.

Førstehjælpsskolen
Find den oppustelige ambulance og lær om
førstehjælp.

Sej kultur
Træk vejret!
Bliv en del af et fantastisk fælles kunstværk, når
billedkunstner Hanne Linde Jensen afholder en
anderledes og meditativ workshop, hvor I skal
male jeres eget åndedræt.
Hyld fællesskabet sammen med Boblberg
Kom og hils på Boblberg og vær med i kampen

Centimeter Maraton og Helteløb
Lørdag fra kl. 11.50

Lørdag den 11. juni
Koncerter: Gasbox
og Hardinger Band
Så skal der synges og danses igen i Vangede:
Scenen er klar på plænen ved Brugsen, og du kan
glæde dig til Danmarks bedste Gasolin-kopiband
og skarpe hits fra Shubberne. Vangedes Venner
står for salg af mad og drikke.

Program

12.30: Gasbox Duo
15.00: Hardingerband
P
 lænen ved Brugsen i Vangede, Vangede Bygade 61.
Kl. 12-17:

Omvisning i Diakonissehuset og Kirken
Søster Kirsten Guttmann fortæller og viser rundt i
Diakonissehusets Stuer og i Sankt Lukas Stiftelsens
Kirke.
 ødested: Sankt Lukas Stiftelsen ved
M
hovedporten, Bernstorffsvej 20A. Kl. 13-14.30.

Fest for Betydningsfulde haver
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskunst
har udnævnt to af Gentoftes skønne grønne pletter
til at være Betydningsfulde haver. Det er Forstbotanisk Have og G. N. Brandts Have, og du er inviteret
med til fejring: Margrethe Floryan fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskunst overrækker
diplomer til borgmester Michael Fenger. Herefter er
der koncert med douen A Tall Bag of Bones og til sidst
kan du gå med på en omvisning i Forstbotanisk Have.
 avillonen/Danmarks Mindste Forsamlingshus,
P
Charlottenlund Station. Kl. 13-15.30.

Omvisninger:
De 4 – modernismens mænd
Længe før ”branding” blev opfundet i moderne
markedsføring, forstod kunstnergruppen De 4 at
brande sig: De fire kunstnere første sig frem med
store armbevægelser i 1920’ernes København og
dannede fortroppen af tidens danske avantgarde.
Gå med på en omvisning – den er gratis når man har
betalt museumsentré. Start kl. 13 og kl. 14.30.
Øregaard Museum, Ørehøj Alle 2. Kl. 13-15.30

Talentworkshop: Musik og teater

Smag på livet i Øresund
Torsdag kl. 16-17

Workshop for børn og unge fra 6 til 18 år. Vi
træner krop og stemme, power-vejrtrækning,
skuespilteknik og har det sjovt. Vi indøver en
kort tekst, vælger en rolle og finder ind til rollens
karakter og indre liv og øver, hvordan vi får det
ud over rampen gennem kreativt samarbejde og
improvisation. Tilmelding påkrævet til Agneta
Mei Hytten på sms 23303108 eller e-mail til
info@musicaart.dk. Oplys venligst navn og alder.
Musica Art, Strandvejen 163, 3.th. Kl. 14-15.

Lokalhistorisk vandretur
i Klampenborg
Gå med formand for Lokalhistorisk Forening, Flemming Noes-Rasmussen, på vandretur: Første stop
er Klampenborg Station, hvor du får historien om
stationens rolle i Københavns befæstning. Derfra
går turen forbi de engelske rækkehuse, rundt om
Christiansholm Slot til Fabritius Allé. Vejen tilbage
går via Dyrehavevej til Klampenborggaard, forbi
det gamle posthus, det gamle egetræ, skovfogedboligen og slutter med besøg i Mattsons ridehal.
Mødested: Klampenborg Station, øststationen.
Kl. 14-15.30.

Vandretur til Gentofte Sø
og Brobæk Mose
Gå med Dansk Vandrelaugs Gentofte-afdeling på
eftermiddagstur. Turen er ca. 5 km og fører dig
rundt om Gentofte Sø med en længere afstikker
ind i Brobæk Mose, hvor der er mulighed for at se
græssende kvæg. På søens østside går turen op
til kirken, kommunens ældste bygning, hvor vi
nyder udsigten ned mod søen. Turen starter og
slutter på Gentofte Station.
Mødested: Gentofte Station. Kl. 14-16.

CameliOrquestra
Søndag kl. 15

Rundvisning i Brandts Have
Gå med på en rundvisning i G. N. Brandts historiske have. På turen får du indblik i havens kulturhistoriske betydning og i dens planter, dyr og
kunstværker. Foreningen Brandts Haves Venner
tager imod.
Ørnekulsvej 3, foran lågen. Kl. 16-17.

Søndag den 12. juni

Udstilling: Et socialt
kunstprojekt om Corona
Oplev en video med et coronaprojekt, hvor 50
mennesker fra Danmark og rundt om i verden
besvarer spørgsmålet: Hvordan har corona-pandemien påvirket dig på godt og ondt? Et socialt
kunstprojekt af kunstner Inger Margrethe Larsen.
Dyssegård Bibliotek, Dyssegårdsvej 24. Kl. 06-24.
Vangede Bibliotek, Vangede Bygade 45. Kl. 06-24.

Lyn-musketererne:
Åbent hus hos Helleup Fægte-Klub
Hellerup Fægte-Klub giver dig en lynintroduktion til sporten, og efter nogle indledende øvelser
kommer du direkte på fægtepisten og fægter
mod andre gæster. Tag familie og venner med og
husk sportssko, lange træningsbukser, t-shirt og
håndklæde. Tilmelding via kulturogfestdage.dk.
Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 46. Kl. 9.3012.30 og 13-16 – seneste start en time før sluttid.

Yoga på Charlottenlund Strandpark
Nyd en times yoga under åben himmel. Mærk
hvad blot en times øvelser, der skaber øget
jordforbindelse og livskraft, kan gøre for krop og
sind. Timen undervises af den erfarne underviser og indehaver af my yoga studio, Kira Løve.
Medbring egen yogamåtte og tæppe. Tilmeld dig
på kira@myyoga.dk.
Mødested: Den store græsplæne ved
Charlottenlund Strandpark. Kl. 10-11.

Åbent hus i Gentofte
Gamle Vandtårn
På Christiansø og i Frederikshavn findes fæstningstårne fra den tidlige enevældes tid. På
toppen af Ræveskovsbakken (37 meter over
havniveau) opførte Gentofte Kommune et
lignende fæstningstårn. Det havde funktion som
vandtårn, men var en pastiche af de gamle tårne.

Få hele historien om tårnet og om vandforsyningen, inden du nyder den formidable udsigt fra
toppen.
Mødested: Ræveskovsvej 14. Kl. 10-12.

Åbne kunstneriske aktiviteter for
børn og familier hos Bloom Institute
Bloom Institute inviterer til åbne kreative
aktiviteter for alle børn og deres familier. Se
de flotte værksteder på Adolphsvej 59 og vær
med i kreative aktiviteter: Plantefarvning med
tekstildesigneren Emma Theilbjørn, mosaik med
keramikeren Charlott Bramford og collage med
Illustratoren Ditte Lander Ahlgren.
Bloom Institute, Adolphsvej 59. Kl. 10-13.

Besøg Gentofte BrandMuseum
Tag børnene med til en af Gentoftes fine små
kulturperler, den originale brandstation fra 1909.
Se de gamle brandbiler - blandt nyhederne en
dansk Triangel fra 1938 og en super sjælden Mercedes Daimler fra 1921. Gå med på rundvisning
og lær børnene at slukke en brand i en model af
Gentofte Rådhus.
Gentofte BrandMuseum, Hellerupvej 5B. Kl. 10-15.

Udstilling og kaffebar
Nyd søndagen i den fine pavillon og se fotograf
Heidi Maxmillings fotoudstilling ”En hyldest til
kvindekroppen” – en ærlig, autentisk og upoleret
hyldest til kvindekroppen i alle dens farver,
former og aldre.
 avillonen/Danmarks Mindste Forsamlingshus,
P
Charlottenlund Station. Kl. 10-15.

Besøg Åke Sandös
eventyrlige orkidéhave
Kom med Grøn Guide Gentofte og Åke Sandö
på tur i Nymosen og hør om stedets historie og

natur. Oplev, hvordan intensiv naturpleje på en
privat naturgrund ned til Nymosen har fået flere
orkidéarter til at brede sig i stort antal. Og hør
om det gode samarbejde mellem kommunens
Park og Vej-medarbejdere og de frivillige kræfter,
der plejer mosen, og bliv inspireret til selv at
byde naturen ind i din have – måske bliver vi
Danmarks Vildeste Kommune. Husk gummistøvler, der kan være sumpet.
Mødested: På græsplænen ned til Nymosen,
overfor Vangedevej 50. K. 11-12.

Vandretur til Ordrup og
Charlottenlund
Gå med Dansk Vandrelaugs Gentofte-afdeling
på en eftermiddagstur. Turen er ca. 6 km og går
forbi Ordrup Kirkegård og Brandts Have, gennem
Ellemosen til Skt. Andreas Kirke og Berlings gravhøj. Herefter via Nonnestien og Ordrup Park til
Charlottenlund Skov, og som afslutning en runde
i Forstbotanisk Have. Turen slutter på Charlottenlund Station.
Mødested: Ordrup Station. Kl. 13.30-15.45.

Grænsen - en gadeteaterforestilling
af Dansk Rakkerpak
Et hold dedikerede grænsevagter træner den
svære kunst at holde uønskede ude af deres
land. Den bedste grænsevagt bliver udvalgt, men
magten stiger ham til hovedet og han udviser
sine kammerater. Så hvad gør de nu? Grænsen er
en tragikomisk og universel forestilling om flygtninge og grænsevagter. Der er ingen ord, kun musik og et internationalt cast på fem skuespillere.
Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4. Kl. 13-14.

Lyt til træerne - en fortællekoncert
Kom og lyt til træerne sammen med skrædderkaninerne Zig og Zag, når de tager på en musikalsk rejse
ind i Papirskoven. Fortællekoncerten er baseret på
børnebogen Skrædderkaninerne lytter til træerne
og udspiller sig mellem farverige skabelonfigurer i
et samspil af højtlæsning, levende musik og sang.
Genkendelige, klassiske mesterværker strømmer
ind og ud ad fortællingen.
Spejlscenen ved Øregaard Museum,
Øregårdsparken. Kl. 14-15.

Åbent hus og rundvisning i
lommehaven Grøntofte
Oplev lommehaven Grøntofte. Et forladt område
er forvandlet til en lommehave midt i byen,
hvor frivillige dyrker grøntsager og blomster til
biernes og insekternes fornøjelse. Kom og lær.
hvordan man bl.a. høster frø og komposterer i
egen have.
Grøntofte, Bregnevej 5b. Kl 14-16.

Smag på livet i Øresund

Dansk Rakkerpak
Søndag kl. 13-14

Smag, rør, lugt, fang og se på alt det spændende
krible krable-liv under vandets overflade. Fang
krabber og rejer, og lær om alt det spændende
liv under vandets overflade med Grøn Guide i
Gentofte. Foreningen Skovshoved Havhave viser

Søndag den 12. juni

deres muslinge- og tang-produktionsanlæg og
du kan få smagsprøver på muslinger og tang.
Mødested: Skovshoved Havn, sydmolen
ved Skovshoved Havhave. Kl. 14-17.

Klassisk sommerkoncert
for sopran og guitar
Læn dig tilbage og nyd en klassisk sommerkoncert i Gentofte Kirke med Sopran Carina Herrera
Carlberg og guitarist Trung Hoa Tran. Du kan nyde
værker af bla. Bach, Händel, Puccini, Villa-Lobos,
Mozart og Purcell. Koncerten kan også opleves
lørdag i Gentofte Kirke.
Hellerup Kirke, Margrethevej 7A. Kl. 15-16.

Rundvisning i Brandts Have
Gå med på en rundvisning i G. N. Brandts historiske have. På turen får du indblik i havens kulturhistoriske betydning og i dens planter, dyr og
kunstværker. Foreningen Brandts Haves Venner
tager imod.
Ørnekulsvej 3, foran lågen. Kl. 15-17.

Sommerkoncert med Det Danske
Drengekor
Hør Det Danske Drengekor i en sommerkoncert,
hvor temaet er den skandinaviske sangskat.Du
kan opleve danske, svenske og norske sange,
folkeviser og romancer i nye klæder.
Helleruplund Kirke, Bernstorffsvej 73. Kl. 16-17.

CameliOrquestra
CameliOrquestras halsbrækkende akrobatik
sætter tyngdekraften på pause. Forestillingen
udforsker, hvad fællesskabet kan gennem cirkus
og musik. Med vild timing i jagten på dét, der
rammer lige i hjertet. Frit fald ned ad stolper og
pæle, dans på slap line, kast gennem luften og
meget mere. For børn fra 4 år. Tilmelding via
genbib.dk
Plænen bag Dyssegårdskirken,
Dyssegårdsvej 19. Kl. 15-16.

Koncert i Vangede Kirke
Klassisk koncert i Spreckelsens smukke kirkerum:
Oplev værker af den engelske komponist Ralph
Vaughan Williams (1872-1958) her i 150-året for
hans fødsel. Med gæstemusikere fra Det kgl.
Kapel og DR-Symfoniorkestret, bl.a. Lee Morgan,
klarinet og Lasse Mauritzen, horn, samt Henrik
Bo Hansen, orgel og klaver.
Vangede Kirke, Vangedevej 50. Kl. 15-16.

Kammerkoncert med klaverkvartet
Transhumanes Musicales
Den fransk-danske klaverkvartet Transhumans
Musicales opfører værker af Mozart og Beethoven, m. fl. De medvirkende er Cecile Moreaux,
violin, Solenne Burgelin, bratch og Susan Edward,
cello. Pianisten, Charlotte Møller spiller på sin
fortepiano. Kom og oplev wiener-klassikkens
originale klang.
Messiaskirken, Hartmannsvej 46. Kl. 16-17.15.

De fleste arrangementer er gratis,
enkelte har tilmelding og enkelte skal
du købe billet til.
Find program, opdateringer og links
til tilmelding og meget mere på
kulturogfestdage.dk
Følg med på Facebook/kulturogfestdage.

