Gadeteater “Chicks”
Chicks er en gakket fysisk klovneforestilling om to burhøns, der
tilfældigt får muligheden for at blive
frie. De oplever op- og nedture ved
flyvekunstens udfordringer, og deler
glæden over deres nu dog
fritgående æg. Hvor går vejen til
friheden hen?
Følg Hilda og Gump i denne ordløse
forestilling, hvor det maleriske
kropssprog, finurlige gags og den
gavmilde mimik fortæller historien.

Erik Grip kan som få væve sin
livshistorie til et spraglet tæppe
af poesi og humor blot med
sin stemme
og guitar.

Hilda og Gump er de to burhøns
i fri dressur.

Jagtsæsonen
starter

Erik Grip
Landskendt troubadour - verdenskendt i Lejre.
Selvom han ikke optræder lokalt
særligt ofte har han en stor fanskare
her med sit meget underholdende
program af egne sange og de digte
bl. a. af Frank Jæger og Grundtvig,
han har sat melodi til.
Mange af Erik Grip´s sange er i dag at
regne blandt danske evergreens. Alle
kender sangene ”Velkommen i den
grønne lund”, ”Rose skal vi danse”,
”Små hjul” for slet ikke at tale om
”Åbent landskab” eller ”Frank Jægers
Viser”.
Mellem sangene udfolder Erik dele af
sit liv med underfundige og humoristiske anekdoter.

Vildtaften hver fredag aften
i september, oktober og november.
Klovvildt, Frilandsdyr og Fjerkræ mm.
fra Ledreborg Slot og Sagnlandet.
5 retter for 350 kr.
Bordbestilling er nødvendig på info@herthadalen.dk
-eller på tlf. 46480157

www.lejrehoestfestival.dk

10. september 2016 kl. 10-16
Domus Felix, Bygaden 20, 4320 Lejre
Gratis adgang til markedsplads og underholdning

Stort økologisk høstmarked

Frugt og grønt, delikatesser, planter, øl, cider, kunsthåndværk,
smagsprøver, madboder og meget mere

Lokalpolitisk folkemøde

Mød de folkevalgte fra Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune
til debat og dialog om aktuelle lokalpolitiske emner.

Underholdning

Børneteater: “Chicks”. Se hvordan det kan gå, når burhøns
bliver sluppet fri
Musik: Erik Grip og musikalsk “surprise”
Ponytrækning for børnene (ikke gratis)

Nyt på festivalen:

Forfatterarrangement med digteren Søren Ulrik Thomsen,
der læser egne værker og diskuterer med gæsterne.
Billet (gratis) skal bestilles på Lejrebib.dk.
Lejre Høstfestival 2013 støttes af Lejre Kommunes udvalg for kultur og fritid,
Else og K.E. Byrial Jakobsens fond, Lejre Lokalavis, Kulturregion Midt og Vestsjælland m.fl.

Restaurant Herthadalen · Slangealléen 1 · 4320 Lejre · 46 48 01 57
info@herthadalen.dk · www.herthadalen.dk

Bemærk: Ingen P-plads ved Domus Felix

Tilmeldte stande på Lejre Høstfestival 2016
Indenfor:

I haven:

Lejre LOF: Yoga i Atelieret på 1. sal

LØFF: Lokale økologiske grøntsager m.
smagsprøver

Lejreegnens Husholdnings-aftenskole:
Elevarbejder i Fløjen

Lejre Havenetværk: Informationer m.m.

Lejre Kunstforening udstiller malerier af
kunstneren Marianne Bech i Store Sal

Mercurialis: krydderurter og
biodynamiske/økologiske produkter

Gårdspladsen:

Herslev Grønvirke: Eddikeprodukter

Lejre Høstfestivals Cafe: Kaffe, kager m.m
Olsens Frugt: Crepes med tilbehør, øl, cider
mm.
Susannas bier: Honning, lys, mjød, levende bier
Stensbølgård: Nystegte grillpølser
Lions Lejre og DagligBrugsen i Lejre: Andespil,
Coops økovarer
Lille P-plads

Abbetved Børnegård: Fantasivæsner i naturmaterialer
Mathilde Roland Stegeager: Keramik
Børnehuset Fuglereden

Lammestruppels får: Skind og uldprodukter
Birthe Vogelsang: Keramik
Jens Sørensen: Smykker

Store telt nr. 1
Stensbølgård: grøntsager og is

Gitte Husbond og Trille Michelsen: Tøj, strik, sy,
filt

Kirsten Løffler Reich: Kirsebærmarmelade

Madebymomse: Børnetøj

Assers Mølle: Frugt mm

Barbara Bojsen-Møller: Betonkrukker og
lædersmykker

Asta Rasmussen og Merete Broksø: Smagsprøver og opskrifter på spændende salater

Pia Wehner: Erindringsting

Over åen:

Katja Kamp Pedersen: Smykker

Pony-ridning for børnene

Karibo : Fair Trade Butik

Store telt nr. 2

Mai-Britt Folbjerg Jensen : Glaskunst, tasker

VD-Design: Filtning og rav
Christel Prehn: Strik m.m.
Boiana-Kunst: Naturdekorationer og naturmøbler, billedkunst
Mokala Indretning

Program 2016:
10.00 - 16.00 Markedsplads
Borgmester Mette Touborg åbner Lejre Høstfestival 2016 kl. 10.00 og byder velkommen til det
store lokale høstmarked med frugt og grønt, delikatesser, planter, øl, cider, kunsthåndværk,
smagsprøver, madboder og meget mere.

10.30 - 11.30 Lokalpolitisk folkemøde - debat og dialog
Her får du chancen for at møde og gå i direkte dialog med vore folkevalgte politikere fra Lejre
Kommunes Kommunalbestyrelse. Ordstyrere: Villo Siggurdsson og Kirsten Løffler Reich. Store Sal

Lev positiv: Wellness, terapi og ansigtsbehandling m.m.

Linn Lenna: Håndlavede smykker

De politiske partier

Mød storbypoeten til oplæsningsmosaik
Søren Ulrik Thomsen debuterede med
digtsamlingen ’City Slang’ i 1981. Siden er
han blevet en af Danmarks helt store og
folkekære digtere, der især er kendt for sine
sanselige, poetiske og lyriske digte samt
essays om storbyen og livet.
På Lejre Høstfestival vil Søren Ulrik Thomsen
give eksempler på, hvad det særlige var ved
1970’erne, som inspirerede ham til at skrive i
firserne.

Dorthes Butik i Ringstedgade: Keramik,
økologisk tøj m.m.
Mies Pileflet
Peter Lund: Trædrejer
Thy-design: Drivtømmer, gummi m.m.
Det Rullende Hørværksted: Prøv at arbejde
med hør

Vi præsenterer sammen
med bibliotekerne i
Lejre digteren
Søren Ulrik Thomsen
Det sker først med en
times oplæsningsmosaik fra nogle af de
tekster, han har skrevet
om årtiet. Derefter er
der tid til både samtale
og spørgsmål fra salen.
Tegning af Roald Als
bragt i Politiken d. 1.
september 2010

11.00 - 16.00 Dygtige madhåndværkere giver smagsprøver og tips
Asta Rasmussen og Merete Broksø, to lokale super øko-kokke, tryller lokale økologiske grønne
sager om til skønne salater m.m. Den dansk islandske kok, Gunnar Gunnarsson viser, hvordan
man nemt selv kan lave sin egen mozzarella. Få opskrifter og masser af smagsprøver!
Hvis man alligevel bliver rigtig sulten, kan man købe familien Olsens økologisk crepes eller en
nystegt ristet pølse lavet på kød fra Stenbølsgårds økologiske Lejre-køer.

11.00 - 14.00 Ponyridning for de små
Der skal betales pr tur. På engen.

12.15 - 13.00 Gadeteater med Hilda og Gump: “Chicks”
Glæd jer! Der er teater for børn (og voksne). En komisk forestilling uden ord om de to burhøns,
der oplever både op- og nedturene ved friheden.

12.15 - 13.15 Koncert med Erik Grip
Få et dejligt genhør med Lejres kendte trubadur og Danmarks nationalskjald, der byder på et
potpourri af sange, salmer, viser og røverhistorier. Store Sal.

14.00 - 15.00 Forfatterarrangement med storbypoeten Søren Ulrik Thomsen
Søren Ulrik Thomsen debuterede med ’City Slang i 1981 og er siden blevet en af vore største
nutidige digtere. Vi præsenterer ham i samarbejde med Lejre Bibliotekerne. Husk, der er et
begrænset antal pladser, så man skal bestille plads (gratis) på bibliotekets hjemmeside: lejrebib.dk
Evt. ledige pladser kan fås ved indgangen til Store Sal.

15.00 - 15.30 Musikalsk mellemspil
En festlig ’surprise’. Store Sal.

Vi beklager, hvis alle ikke er kommet med på listen

15.30 - 16.00 Forfatterarrangement forsat
Søren Ulrik Thomsen svarer på spørgsmål fra publikum. Store Sal.

Husk kontanter på markedet, der er ingen dankort-terminaler

