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Audition
til årets forestilling i
Kulturskolen Lille Knud
Fredag den 7. september 2007
afholder Kulturskolen Lille Knud
for første gang en audition til
årets forestilling Joanna med
musik af Gasolin. Det sker på H.C. Andersen Skolen kl.
14.30 i skolens musiklokale og på Torvet.
Der skal synges og spilles
Der skal fremføres en sang af Gasolin, og deltagerne kan
vælge mellem ”Joanna”, ”Papirklip” eller ”Om lidt”, som
kan tilsendes ved henvendelse på Odense Musikskoles telefon 65 91 01 88 mandag til torsdag mellem kl. 10.00-12.00
og kl. 13.00-15.00. Hvis der er en anden sang, man hellere
vil synge til audition, er det vigtigt at medbringe noderne
selv, så vores klaverakkompagnatør kan følge med.
Der bliver samme dag afholdt audition til Kulturskolen
Lille Knuds band, og hvis det er muligt, skal instrument
medbringes.
Joanna – Gasolin står bag musikken
Forestillingen hedder Joanna og bygger på 12 af Gasolins
bedste sange. Handlingsmæssigt er der fokus på ungdomslivet, der rummer både gode kammerater og kærester,
rå bander og fjendskab. I spidsen står Nanna og Jim, der
møder hinanden og oplever den første kærlighed. Der
er premiere lørdag den 8. marts 2008 på H.C. Andersen
Skolen.
Kulturskolen Lille Knud
Kulturskolen Lille Knud er et musikalsk teaterprojekt
under Odense Musikskole med børn og unge fra og med 4.
klasse. Vi samarbejder med H.C. Andersen Skolen, Seden
Skole, Risingskolen, Abildgårdskolen og Humlehaveskolen, men alle interesserede fra 4. - 10. klasse kan deltage i
Kulturskolen Lille Knuds allerførste audition.
Med venlig hilsen
Pernille Holmskov og Kristina Jensen, koordinatorer
Kulturskolen Lille Knud, Tjørnehaven 175, 5240 Odense
NØ, telefon 30 62 79 49 www.odensemusikskole.dk

Aktiviteter ved
Odense Bys Museer
i september
Skumringstur i Den Fynske Landsby
- Gårdens maskinpark
5. 9. kl. 18.30 - 20
Omvisning på Fyns Kunstmuseum
12.9. kl. 14 - 15
”Blomsten i kunsten”. Omvisning ved museumsinspektør Henriette Nielsen.
Skumringstur i Den Fynske Landsby
- Stuehusets indretning
13.9. kl. 18.30 - 20
Efterårets markarbejde i Den Fynske Landsby
22. og 23.9. kl. 10 - 15
Kunstrunden på Fyns Kunstmuseum
27.9. kl. 14 - 15
Omvisning i udstillingen ”Den forsvundne krop
- mænd og mode 1750-2007”.
Eventyrtime i H.C. Andersens Hus
30.9. kl. 14 - 15
Omvisning i udstillingerne med fokus på eventyret
”Tante Tandpine”.
Kulturnat
Stort program på www.museum.odense.dk
Omvisning i Kongegravene under Gråbrødre Plads
Byvandring i Albanikvarteret
Omvisning i H.C. Andersens barndomshjem
Byvandring i H.C. Andersens fodspor
Fyns Kunstmuseum - ”Klæder skaber folk – eller…”
Natmad i Carl Nielsen Museet
Information:
www.museum.odense.dk
Tlf. 6551 4601

Møder i Odense Byråd
Højstrupvej 5. 5200 Odense V
Tlf. 66 13 13 72 eller 65 51 53 72
Fax: 66 16 87 79
www.odense-idraetspark.dk

De næste møder er onsdag den 29. august og onsdag
den 12. september kl. 17.00. Og desuden onsdag den 19.
september kl. 15.00 med 1. budgetbehandling.
Alle er velkomne til at overvære byrådsmøderne fra tilskuerlogen på Odense Rådhus 2. sal.
Fredagen før mødet kan dagsordenen læses på Odense
Kommunes hjemmeside www.odense.dk, hvor du også
kan lytte til en direkte transmission af mødet.

Svømmehallerne
Se åbningstiderne på www.odense-idraetspark.dk eller få en
kalender med åbningstiderne i svømmehallerne.

Isstadion
Sæsonen for offentligt skøjteløb starter 1. oktober 2007. Se åbningstiderne på www.odense-idraetspark.dk

”1001 Nat i Den duftende
Have ” på Teatret
Katakomben
Yurten, det hyggelige mongolske telt, som Teatret Katakomben spiller sine teaterforestillinger i, ligger for tiden på
Thriges Plads lige overfor Bazar-Fyn.
Her kan man i september opleve de smukke, erotiske, orientalske eventyr, som kommer fra samlingen ”1001 Nat”.
Yurten er fyldt med farvestrålende østerlandske tæpper,
eksotisk musik lyder fra mange forskellige instrumenter, og
i fantasien er man hurtigt langt inde i Persien.
Teatret har til denne forestilling to meget inspirerende
medvirkende, nemlig skuespilleren Kate Kjølby og musikeren Mehrdad Zamani, begge med mellemøstlig baggrund,
hhv. Tyrkiet og Aserbajdsjan.
Mehrdad Zamani har gennem sin tid i Danmark – 15 år
– været en flittigt brugt etnisk musiker, hvis hovedinstrument er santour – en lille liggende harpe.
Kate Kjølby er uddannet på ”The Gaiety School of Acting” i
Dublin. Hun har, siden hun i 2002 vendte tilbage til Danmark, spillet på Teatret Katakomben i både børneforestillinger og teatrets viseforestillinger.
Nyd en forførende østerlandsk aften og et glas myntete:
Fredag den 7. sept. kl. 22 (Odense Kulturnat)
Lørdag - Søndag den 8.-9. sept. og 15.-16. sept. kl.16
Fredag den 14. sept. kl.19.30
Billetpris: Voksne 100 kr. Ungdom 50 kr.
Billetbestilling: Teatret Katakomben, tlf. 66 13 25 10 eller
katakomben@mail.dk

Arkæologisk udgravning
på Gråbrødre Plads
Odense Kommune og Real Dania fonden planlægger at omlægge Gråbrødre Plads. I den forbindelse foretager Odense
Bys Museer i uge 36 og 37 arkæologiske prøvegravninger,
som er særligt interessante, fordi det for første gang siden
flytningen af de kongelige grave i 1804 bliver muligt at
undersøge resterne af gravkammeret i Klosterkirkens kor.
Fra 3. til 14. september kan du på alle hverdage kl. 13.00 få
en omvisning ved udgravningen, hvor du bl.a. kan se dagens fund og få historien om de kongelige grave, dronning
Christine og Gråbrødre Plads.
Læs mere på www.museum.odense.dk
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