Nyt fra Odense Kommune
En familiedag i naturen
Tarup-Davindedagen søndag den 13. maj
Kom gerne på cykel medbring madpakke, drikkevarer og
måske en fiskestang. Fra 10-17 er der boder og aktiviteter på
Phønixområdet og ved Davinde Sø, Udlodgyden 52 og 23,
Davinde 5220 Odense SØ.
Fynbus 970 kører til Udlodgyden.
Se hele programmet på www.oversøogland.dk
Venlig hilsen

Tag med på seniorvandretur
Er det noget værd?
28.4. kl. 13.00 - 16.00
Overvejer du at sælge dine kunstgenstande? Så
læg vejen forbi Fyns Kunstmuseum, hvor du kan
møde Bruun Rasmussens vurderingssagkyndige,
der giver en gratis og uforpligtende vurdering af
dine effekter. Er genstanden stor, medbring da
gerne et vellignende foto. Max. 3 genstande. Fri
adgang.
Hvad er danske arkitekttegnede møbler værd?
28.4. kl. 12.00 - 13.00
Foredrag med Peter Tholstrup fra Bruun Rasmussen Kunstauktioner om auktionspriserne på møbler af danske designere. Fri adgang.
Fyns Kunstmuseum
Jernbanegade 13, Odense C

60+ ere rører sig

Højstrupvej 5. 5200 Odense V.
Tlf. 66 13 13 72 el. 65 51 53 72 .
www.odense-idraetspark.dk

Svømmehallerne

Den 2., 9. og 23. maj fra kl. 15.00 - 16.00 tilbyder
Park & Natur vandreture på ca. 2 km. med guide. Vi
starter fra Åsumvej 39 (den P-plads, der ligger vest for
Brandstationen og Tankstationen). Går langs åen til
Kulturbotanisk Have, hvor der bliver lejlighed til at se
på haven - og evt. besøge et toilet. En sygeplejerske og
en fysioterapeut med specialviden i vandladning vil gå
med på turene. Vi afpasser tempoet, så alle kan følge
med. Læs evt. mere i folderen: ”Ta´ med på tur i det
grønne Odense”. Yderligere oplysninger kan fås ved at
kontakte Poul Bjerregaard på tlf. 65 51 27 08.

Nye åbningstider i perioden 7. maj - 1. juli. Se alle
åbningstiderne også for St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag og Pinse på www.odense-idraetspark.dk eller få en
kalender med åbningstiderne i svømmehallerne.

BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN

Byvandringer i maj
Tag med på tema-vandringer i Odense. Det er
gratis at gå med. Hold øje med mødestedet.

Et nationalt industriminde i Odense
8. maj kl. 18.30 - 20.00
Området mellem Frederiksgade og Albanigade er
blandt landets bedste eksempler på de forskellige elementer, som indgik i industribyen. På
vandringen ser vi på området, som for øjeblikket
er med i opløbet om at blive et af de 25 nationale industriminder som Kulturarvsstyrelsen vil
udpege i 2007.
Turleder: Museumsinspektør Henrik Harnow
Mødested: Møntergården, Overgade 48, Odense C
Møntergårdens gamle bygninger
15. maj kl. 18.30 - 19.30
Fra en af landets ældste bevarede bindingsværksbygninger, over renæssancens pragtbindingsværk til et mere simpelt pakhus fra baroktiden.
Vi ser på tidens byggeskik og hører om de sociale
forskelle i datidens samfund.
Mødested: Møntergården, Overgade 48, Odense C
Turleder: Museumsinspektør Jens Toftgaard
Industrialderens mindesmærker
22. maj kl. 18.30 - 20.00
I anden halvdel af 1800-tallet gik fascinationen
af industrialiseringens tekniske fremskridt hånd
i hånd med en stærkt stigende interesse for fortiden. På vandringen ser vi på hvordan industrialderens intense historiske interesse kom til at
præge Odenses byrum.
Mødested: Statuen af Frederik d. 7 foran Odense
Slots havefacade.
Turleder: Museumsinspektør Jens Toftgaard
Odense Bys Museer
Tlf. 6551 4601
www.museum.odense.dk

Vejer dit barn for meget?
Har du et overvægtigt barn, der går i 1.-3. klasse, så er der
stadig ledige pladser til de tre-ugers koloniophold som Børnog Ungeforvaltningen tilbyder overvægtige børn. Opholdene
finder sted på Odense Kommunes feriekolonier i Hasmark og
Jørgensø. Børnene vil her lære om sund kost og fysisk aktivitet. De får desuden undervisning i almindelige skolefag som
dansk og matematik.
Har tilbuddet vakt din interesse, kan du enten møde op eller
kontakte os telefonisk: Sundhedstjenesten, Rugvang 40, 5270
Odense NV, tlf. 6551 5606

Den Fynske Opera
Orfeus - REMIX
Opera af Bo Lundby Jæger, med tekst af Morten Søndergaard
Instruktør: Jesper Buhl. Scenografi: Poul R. Weile
Medvirkende: Joachim Knop, Kiki Brandt
Forestillinger 25. 27. og 28. april
Hverdage kl. 19.30 og lørdage kl. 16.00
Natkoncerter I Rosenhavens Foyer 25. april kl. 22. 00
Lieder og sange 27. april kl. 22.00
Opera og Operette
Medvirkende: sangstuderende fra Det Fynske Musikkonservatorium og Det Jyske Musikkonservatorium
Billetbestilling og info Den Fynske Opera, Tlf. : 63 11 78 30
mandag – fredag fra kl. 9-12
e-mail : denfynskeopera@denfynskeopera.dk
www.denfynskeopera.dk

Magasinet præsenterer:

Niels Lan Doky, Alex Riel
og Pierre Boussaguet
med ”The Russian Album”

Fredag den 27. april 2007 kl. 20.00- entré: 200,Line-up: Niels Lan Doky, piano
Alex Riel, trommer
Pierre Boussaguet (Frankrig), bas
“The Russian Album” er en jazz-hyldest til de store russiske
komponister, der har skabt flere af den klassiske musiks allerstørste værker fra bl.a. Rachmaninoff, Stravinsky, Prokofiev,
Tchaikovsky, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov m.fl.
”Mesterlig jazz fra Niels Lan Doky ” skrev Frank BuchmannMøller i anmeldelsen i Fyens Stiftstidende af ”The Russian
Album.”
På albummet og ved koncerten medvirker Frankrigs førende
kontrabassist Pierre Boussaguet og den danske trommeslagerlegende Alex Riel, som vel næppe behøver nogen nærmere
præsentation. Niels Lan Doky sidder naturligvis selv ved
flygelet, hvorfra han med sikker hånd guider os igennem det
russiske landskab af musikalske følelser og stemninger: fra
det lidenskabelige, romantiske og temperamentsfulde, hen
over det nostalgiske, melankolske og eftertænksomme for til
sidst at ende i et optimistisk og fremadskuende udtryk.
2 x 45 min. Unummererede siddepladser. Røgfri koncert.
Billetsalg: www.danbillet.dk, tlf. 66 14 01 10

