


MÅNEDENS KUNST: FARVERNES SPIL
Billedkunstner Lis Severin udstiller værker med akryl på lærred, grafik og akvarel.
Alle er velkomne til fernisering fredag den 3. februar kl. 15-17.
Hele februar i den betjente åbningstid, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

EMPATISKE REBELLER - VORES NYE (ARBEJDS-)LIV  
Kender du det at være midt i livets hamsterhjul? Den ene dag tager den anden, en 
ferie letter på det hele, men hverdagen tager fat igen - pludselig er der gået et år. 
Kom og få et indblik i, hvordan du kan standse hamsterhjulet og få en helt anden 
måde at se, føle og leve livet på.
Torsdag den 2. februar kl. 19-21, Posthuset. 75 kr.

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE TRE SMÅ GRISE  
Tag børnene med til det sjoveste børneteater og få omsider den usminkede beret-
ning om, hvordan de tre små grise (de svin) forsøgte at narre den rare og venlige 
ulv, og om hvordan de to grises uheldige endeligt og den tredje gris’ snu og udspe-
kulerede facon lige siden har sat ulven i et meget dårligt lys …
Lørdag den 4. februar kl. 11-11.40, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kr.

FASTELAVN I SKOVLUNDE KULTURHUS
Kom til fastelavnsfest med tøndeslagning, ansigtsmaling og kåring af kattekonge/
dronning i hver aldersgruppe.
Kl. 10.00: tøndeslagning for de 0-3 årige
Kl. 10.30: tøndeslagning for de 4-7 årige og til børn over 8 år
Lørdag den 18. februar kl. 10-13, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

Læs om alle vores arrangementer og bestil billetter på bib.ballerup.dk
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BARSELSCAFÉ I SKOVLUNDE: HJÆLP BABY GODT PÅ VEJ
Nye forældre og deres babyer er velkomne til Barselscafe. Denne gang kommer 
Sarah fra Sundhedsplejen og giver inspiration til at stimulere og arbejde med det 
lille barns sansemotorik, så barnets udvikling bliver støttet bedst muligt.
Onsdag den 22. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

SYNG MED SANGSKATTEN - TORSDAGSSALON
Kvartetten Sangskatten spiller op med de kendte melodier og sange for alle, der 
var unge i 50’erne og deromkring. Det er sange som fx Dansevisen, Mandalya, To 
lys på et bord og Glemmer du – bare titlerne bringer den rigtige stemning frem. 
Publikum er mere end velkommen til at synge med eller tage en svingom.  
I samarb. med Ældre Sagen.
Torsdag den 23. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. 

BØSSERNES DANMARKSHISTORIE 
Lars Henriksen og Chantal al Arab fortæller om deres anmelderroste bog ”Bøs-
sernes Danmarkshistorie”. Om pionerer, provokatører og politiefterforskning. Om 
fejring, frihed og fisseletter. Om danseforbud, drags og døden som dagligdag. Om 
hemmeligheder, håb og homofobi. Om sømænd, sex og sammenhold. Om før, nu og 
fremtiden.
Torsdag den 23. februar kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS 
Få et spændende kig ind i forskernes verden med professor Dorthe Dahl-Jensen 
fra Københavns Universitet. Hør hvad boringer dybt ned i Grønlands indlandsis for-
tæller os om fortidens klima, skovafbrænding og vulkanudbrud. Hvad kan 130.000 
år gammel is fortælle os om, hvor meget havspejlet kan stige i fremtiden?
Tirsdag den 28. februar kl. 18.45-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

Følg os på Facebook og Instagram og få vores nyhedsbreve
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Alle arrangementer i februar 2023

EMPATISKE REBELLER - VORES NYE (ARBEJDS-)LIV  
Torsdag den 2. februar kl. 19-21, Posthuset. 75 kr.

MÅNEDENS KUNSTNER I KULTURHUS MÅLØV: LIS SEVERIN
Alle er velkomne til fernisering fredag den 3. februar kl. 15-17.
Hele februar i den betjente åbningstid, Kulturhus Måløv. Gratis – bare mød op.

DEN SANDFÆRDIGE BERETNING OM DE TRE SMÅ GRISE - BØRNETEATER
Lørdag den 4. februar kl. 11, Ballerup Bibliotek. Billetter 25 kroner. 

REPAIR CAFÉ 
Lørdag den 4. februar kl. 10-13, Ballerup Bibliotek. Gratis – bare mød op.

SLÆGTSFORSKNINGSCAFÉ
Tirsdag 7. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis adgang – bare mød op.
Torsdag 9. februar kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis adgang – bare mød op.
Tirsdag 21. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis adgang – bare mød op.
Torsdag 23. februar kl. 10-12, Ballerup Bibliotek. Gratis adgang – bare mød op.

FASTELAVNSFEST I SKOVLUNDE 
Lørdag den 18. februar kl. 10-13, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

BARSELSCAFÉ I SKOVLUNDE: MOTORIK
Onsdag den 22. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Gratis – bare mød op.

TORSDAGSSALON: SYNG MED SANGSKATTEN
Torsdag den 23. februar kl. 10-12, Skovlunde Kulturhus. Billetter 30 kr. inkl. kaffe 
og kage.

BØSSERNES DANMARKSHISTORIE  
Torsdag den 23. februar kl. 19-21, Posthuset. Billetter 50 kr.

HVAD GRØNLANDS INDLANDSIS LÆRER OS
Tirsdag den 28. februar kl. 18.45-21, Kulturhus Måløv. Gratis billetter.

Ballerup Bibliotek, Kulturhus Måløv, Skovlunde Kulturhus, Posthuset


