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Middelalderteater
på biblioteket
HUNDESTED: Når Hundested
Bibliotek lørdag 24. februar
kl. 11 blænder om for teaterforestillingen om drengen
Absalon kan næsten alle
være med. Stykkets målgruppe er angivet til at være
fra 9-99 årige, og de kan se
frem til Anne Karina Nikolaisen og Jesper la Cour
Andersen i intens, munter
og tankevækkende teaterfortælling om en dreng der
hvirvles ind i spillet om
magten i 1100-tallets virvar
af store begivenheder. Om
hans liv tæt forbundet med
hans lillebror, Kong Valdemar. Om Axel, som blev til
Absalon, om hvordan han
skabte en særlig fred i landet
og prisen han måtte betale.

Der var trængsel i Glassmedjen lørdag eftermiddag for at høre om glasskibenes internationale eventyr.

Absalon kan opleves af børn fra
9-99 år.
Billetter til forestillingen
skal bookes på bibliotekernes hjemmeside.

Foto: Niels J. Larsen

Glasskibe skal i VM-studie
GLASSKIBE: Kattegat Gallery skal
udsmykke amerikansk tv-studie i
Moskva til sommer.
HUNDESTED: Skibene i glas
og træ fra Hundested, fremstillet af Andrew og Nanna
Backhaus-Brown fra Glassmedjen og Mette Bentzen
og Lasse Kristensen fra Egeværk, der har dannet Kattegat Gallery, fortsætter deres
tur verden rundt.
Når millioner af amerikanske tv-seeere til sommer
skal følge VM i fodbold fra
Rusland kan de se tv-studiet
fra Moskva udsmykket med
tre glasskibe fra Hundested.
Det er Fox Sports og det
spansksprogede Telemun-

Mette Bentzen og Andrew Brown fortalte om oplevelserne i USA.
do, der har erhvervet de
eksklusive rettigheder til at
vise Word Cup i USA, en aftale de har betalt en milliard
US-dollars for at sikre. Kattegat Gallery fik forespørgslen kort før de fire kunst-

håndværkere rejste til en
udstilling i Florida, og nu er
aftalen på plads i følge møbelsnedker Mette Bentzen.
- Det er da bare skide spændende at tre af vore skibe
kommer til at stå i VM-stu-

Lasse Kristensen, Mette Bentzen, Andrew og Nanna Backhaus Brown i udstillingshjørnet ved Art Palm
Beach i Florida for nylig. Næste stop for succésprojektet er London.

diet, lyder det spontant
fra Mette Bentzen, da hun
fortalte nyheden til Frederiksborg Amts Avis lørdag
eftermiddag, da teamet bag
glasskibene havde inviteret
lokale støtter til at høre om
oplevelserne på de internationale udstillinger, senest
Art Palm Beach i Florida,
USA.
Der var proppet hos Glassmedjen til arrangementet.
- Næste gang laver vi tilmelding og deler op i to grupper, lød det således fra Mette
Bentzen til de op imod 100
fremmødte, der fyldte så meget, at der med garanti ikke
var plads til en elefant i glasbutikken...

Til London

Lørdagens arrangement i
Hundested, hvor der blev
budt på et glas vin og en fortælling om glasskibene, var
lavet for at holde de lokale
orienteret om udviklingen.
- Folk er virkelig nysgerrige for at høre mere, og vi får
en fantastisk opbakning fra
mange som er ambassadører for vores værker, og derfor vil vi gerne fortælle om
hvad det betyder at tage til
USA med en udstilling, siger
Mette Bentzen.
Glasskibene er i øvrigt på
farten igen allerede i denne
uge, hvor der udstilles på
Saatchi Gallery i London
22.-25. februar. Til efteråret
venter nye udstillinger i
bl.a. Chicago og Basel.
Glasskibene er i øvrigt
også kommet i bogform med
en flot udgivelse »Glasskibe
- Glass and Wood« med fotos
af Christian Warrer og tekst
af Tilde Heding.
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Postkort med ”Statens Optagelseshjem. Sølager” omkring 1920
(Hundested Lokalhistoriske Arkiv)

Quiz om lokalhistorie
HUNDESTED: I aften er det
tid til den årlige quiz for
alle, der enten ved en masse
eller vil lære mere i lokalhistorien i Hundested. Alle er
velkomne, når Hundested
Lokalhistoriske Forening
og Arkiv afholder årets lokalhistoriske quiz i Medborgerhusets sal, Nørregade 61,
1.sal fra kl.19.00.
Siden 1995 har Hundested
Lokalhistoriske Forening
og Arkiv afholdt en årlig
quiz baseret på deltagernes
viden om den lokale histo-

rie. Spørgsmålene tager
bl.a. udgangspunkt i årets
julehæfte, så der kommer
nok bl.a. spørgsmål, hvor
Sølager Ungdomshjem er i
centrum.
Alle deltagere har en chance for at besvare spørgsmålene, fordi quizén er udformet som multiple choice
med tre valgmuligheder til
hvert spørgsmål. Så mød op
til en hyggelig og lærerig aften!

B.Loose på Karl-e
FREDERIKSVÆRK: B.Loose giver koncert på Cafe Karl-e fredag 23. februar kl. 20.30. Bandet er tidligere kendt i Nordsjælland som Cabbage Rose og leverer en blues-rock performance, som leder tanken hen på ‘små listige steder’ og
bluesklubber i London og København.
Udover fredagens optræden på Café Karl-e vil B.Loose
kunne opleves i foråret i Hundested Kino og andre steder på
Sjælland.
B. Loose består af vokalist Anne ‘Rose’ Gard, Steen Digsmed, Klaus Dyrhauge, Ebbe Skeel og Jens Rude.

5-0-sejr til Hundested
HUNDESTED: Det var meningen, at Hundesteds Serie
2-mandskab lørdag skulle spille træningskamp mod Fredensborg BI, men da de meldte afbud torsdag, trådte IS Skævinge til. Hundested styrede det meste i 1. halvleg og gik
til pausen med en 3-0-føring. Nis Prio scorede tre og Marco Rytter Olsen to mål. Næste kamp er lørdag 24 februar
kl.13.30 imod BK Valby i Valby.

