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MUSIK GIMLE:DOX TEATER GALLERI SPISEKÆLDER FORSAMLINGSHUS

Fredag 19. OKTOBER kl. 20:00

SpiseKælderen tilbyder menu kl. 18:30

KROKE [ Polen ]
Lige fra begyndelsen var ideen med bandet en 
kontinuerlig søgen efter noget helt nyt. Ambitionen var, 
at musikken skulle betegnes som kroke music.

KROKE, der oprindeligt udelukkende er associeret med 
klezmer-musik, trækker i deres nuværende værker 
inspiration fra etnisk musik ved hjælp af egne impro-
visationer. På den måde skaber de deres unikke stil, der 
flyder på tværs af grænser, former og tid.

KROKE har optrådt på de mest prestigefyldte festivaler
rundt om i verden. 

ROCQAWALI 
[ Iran / Pakistan / Kenya / DK ]
Vi præsenterer med stolthed ROCQAWALI 
– en helt unik gruppe med Ejaz Ali fra den 
berømte Sher Ali familie i front.

Bakket op af musikere med dansk, pakistansk 
og iransk baggrund, fremstår Rocqawali som en 
sjældent helstøbt fusion af den klassiske 
pakistanske Qawali, sufi og europæisk rock.

Her møder traditionelle klagende, ekstatiske 
Qawali-sound Led Zeppelin i en fuldent og innovativ helhed.

DOBBELTKONCERT

DOBBELTKONCERT

DOBBELTKONCERT

Fredag 31. AUGUST kl. 20:00 

SpiseKælderen tilbyder menu kl. 18:30

BLAST [ DK ]
BLAST stiller op med Danmarks bedste 15 m/k 
big band som kun BLAST kan. Så forbered dig 
på kendte ansigter og nostalgi. Husk danse-
skoene - det bli’r boogie og funky rytmer...

Reduceret entre for frivillige i Gimle denne aften.

KONCERT

Fredag 28. SEPTEMBER kl. 20:00 

SpiseKælderen tilbyder menu kl. 18:30 

FERIDAH ROSE   [ Uganda / DK ]
Soulmusik med afrikanske rytmer - elementer af reggae, 
funk og R&B. Musik, der giver glæde, selv om den ikke 
passer ind i de normale, afgrænsede kasser. “Jeg kan 
mærke, at folk nyder melodierne, rytmerne og vores 
optræden. Det er autentisk i modsætning til megen pop”.

THE BLUES OVERDRIVE  
[ DK ]
Prisvindende blues med international klasse 
– sådan betegnes den danske succes The Blues 
Overdrive. Bandets seneste udspil ‘Clinch!‘ blev for 
nyligt kåret til ‘Album of the Year’ ved European Blues 
Awards. De er således det eneste skandinaviske band, 
der har modtaget denne prestigefulde pris. 

Fredag 9. NOVEMBER kl. 20:00 

SpiseKælderen tilbyder menu kl. 18:30

Flamenco i verdensklasse - kun i Gimle 

JUAN CARMONA QUARTET   
[ Spain ]
Som en af de største nulevende figurer i 
flamencomusikken, udfolder Juan Carmona  
duendens åndrige veje.  

Juan Carmona har modtaget store internationale 
priser, herunder flere nomineringer ved de latinske 
Grammy Awards for “Best Flamenco Album of the 
Year”. 

FLAMENCO DE SEVILLA  
[ Spain / DK ]
En bid af spanske Sevilla kommer igen til Gimle, 
når 4 musikere og en danser indtager scenen. 

Den fabelagtige danser Lakshmi Basile ”La Chimi” 
fra Sevillas anerkendte tablao El Palacio Andaluz 
har vundet priser og optrådt på verdens største 
internationale flamencofestivaler. 

Juan Murube er en ung sanger med stort 
potenti-ale og blev i 2010 inviteret til at arbejde 
med Manuel de Paula, en af flamencoens grand 
old men. 

   STOR DANSEAFTEN



DOBBELTKONCERT

Onsdag 5. SEPTEMBER kl. 19:00 / 30 min.

Caféen åbner kl. 18:00                  

DEN SUNDE SKEPSIS – 9/11  SET I ET NYT LYS  [2011] 
HVEM er de egentlig, disse KONSPIRATIONS-
TEORETIKERE? Hvorfor tænker de som de gør, 
og hvorfor bliver de ved med at formidle vilde 
teorier, på trods af latterliggørelse, hån og 
hovedrysten fra det omgivende flertal?

I filmen møder du 6 danskere, som fra hver 
deres udgangspunkt, udtaler sig skeptisk om 
de skelsættende begivenheder, som fandt 
sted i USA 11. september 2001.

Mød filminstruktør Zune Holm Foto: Zune Holm

Onsdag 3. OKTOBER kl. 19:00 / 105 min. 

Caféen åbner kl. 18:00                

VÆBNET MED ORD OG VINGER  [2018] 
Om digteren Michael Strunges alt for korte liv.

En(drama)dokumentarisk rejse gennem Michael Strunges liv 
og univers. Filmen tegner et billede af mennesket Michael 
Strunge – hans liv og hans vej til at blive centrum for en ny 
generation af digtere i starten af 80’erne.  

Han blev et spejl for generationens identitet og livsform, 
mens han kæmpede med angst og psykotiske anfald, der 
medførte, selvmord i en alder af 27 år.
 
Mød filminstruktør Torben Skjødt Jensen Foto: Lars Gundersen

Onsdag 7. NOVEMBER kl. 19:00 / 47 min.

Caféen åbner kl. 18:00              

DEN NAT VI FALDT  [2018] 
Sanselig, poetisk og fremfor alt fotografisk film 
om at miste - og om at bevæge sig videre i livet.

Cille Hannibal begynder at filme sin mor kort tid 
efter, at moren har mistet sin mand og livs-
ledsager.

En af årets mest lovende, danske 
debutfilm.

Mød filminstruktør Cille Hannibal     Foto: Cille  Hannibal 

Onsdag 9. JANUAR, 2019 kl. 19:00 / 70 min.

Caféen åbner kl. 18:00              

LYKKELÆNDER  [2018] 

En smuk og intensiv film om Grønland 
og det historiske forhold til Danmark 
– refleksioner over og dokumentation af 
myter og virkelighed.
Filmen viser, hvorledes den koloniale 
historie er indlejret både i Grønlands 
uendeligt smukke landskaber og i den 
kollektive bevidsthed.

LYKKELÆNDER vandt Nordic:Dox Award ved CPH:DOX 2018
 
Mød filminstruktør Lasse Lau Foto: Vivi Nielsen og Ulannaq Ingeman

GIMLE:DOX

GIMLE:DOX

GIMLE:DOX

GIMLE:DOX

Kunstudstillinger i GimleGalleri
Sept/Okt: Arkitekt MAA, Forfatter, Illustrator og Maler Mads Ejrnæs
Nov/Dec: Grafisk Designer Lone Øgaard Andersen 

Tilmelding, billetter og info: www.kulturhusgimle.dk
Følg os også på facebook         Kulturhus Gimle - Føllenslev
            GimleDox
            Fricvillige i Kulturhus Gimle

                          BUS TIL DØREN            BETALING:

Gl. Stationsvej 12, 4591 Føllenslev . www.kulturhusgimle.dk . info@kulturhusgimle.dk

Kulturhus Gimle er også: FORSAMLINGSHUS med UDLEJNING 
- til hverdag og fest. Plads til 80-150 personer i to sale. 

G I M L E  U D - A F - H U S E T : 
Mandag d. 27. august 2018  NULLE & VERDENSORKESTERET 
10.30 Bregninge Plejecenter og 13.30 Vesterlunden, Snertinge

Mandag d. 29. oktober 2018  CARL QUIST-MØLLER BAND 
10.30 Bregninge Plejecenter og 13.30 Vesterlunden, Snertinge

Fredag 14. DECEMBER kl. 20:00 

SpiseKælderen tilbyder menu kl. 18:30
 
AFENGINN [ Suomi / DK ]
En kalejdoskopisk rejse gennem ekstatisk beru-
selse og lyrisk melankoli fra et af Danmarks mest 
originale live-bands med et helt særligt take på 
nordisk folk.

Afenginn kom frem som et frækt og uregerligt 
barn, da de i 2002 begyndte at røre på sig med 
deres bastard-folk, som trak på lige dele nordisk 
folke-musik og balkan-toner tilsat en berusende 
og punket energi. 

HVALFUGL [ DK ]
Ørefængende melodier i smukke arrangementer. 
Drøm dig væk i en salighedsrus, når Hvalfugl byder
dig ind i deres smukke univers, hvor fortællinger 
fra Skandinaviens gamle folkemusiktraditioner 
bliver forenet med lyden af den moderne ”nordiske 
tone”.

 

Torsdag 27. DECEMBER kl. 20:00

JULEBAL [ Traditionen tro ] 
Spisning kl. 18:30
Hold dig underrettet via www.kulturhusgimle.dk


