
10 .9  –  19 .921
10. SEPTEMBER

OUTLANDISH
TIDSPUNKT: dørene åbner kl. 20.00, koncert kl. 21.00
STED: Forbrændingen
ENTRÉ: forsalg: 249 kr, dørsalg: 269 kr. Billetter købes på www.forbraendingen.dk

Outlandish er klar med ny musik samt ny tour. Gruppen består af Waqas & Lenny 
samt deres fantastiske band, som de har spillet med gennem mere end 10 år.
Deres koncert vil være en blanding af deres store hits og ny musik.

11. SEPTEMBER

STREETLIFE BIGBAND
TIDSPUNKT: kl. 20.00
STED: Forbrændingen
ENTRÉ: gratis

Kom og få en sidste dans og fest med Streetlife Bigband. Bandet er i stærkeste 
opstilling og glæder sig til fyre den af.

13. SEPTEMBER

DEN VILDE HAVE
TIDSPUNKT: kl. 19.00
STED: Albertslund Bibliotek
ENTRÉ: gratis 

Forfatter og natur- og landskabsplanlægger Jens Thejsen fortæller denne af-
ten om, hvorfor det er så vigtigt med vilde haver og giver ideer til, hvordan 
man selv omlægger sin have.

16. 17. & 18. SEPTEMBER

GORM´S GOURMETMIDDAG I 
FÆNGSLET
TIDSPUNKT: dørene åbner kl. 18.00, middag kl. 19.00 
STED: Vridsløse (Fængselsvej 39)
ENTRÉ: 299 kr. eks gebyr. Billetter købes på www.forbraendingen.dk

3 aftener med gourmet, god stemning og underholdning som du ikke vil gå glip af.
Sammen med Gorm Wisweh og hans venner har Forbrændingen lavet et me-
get eksklusivt gourmetarrangement. Maden nydes indenfor murerne i autenti-
ske, rå rammer. Musikken leveres hver aften af Forbrændingens venner, og lit-
teraturfestivalen ”Avisen Live” øser ud af aktuel og finurlig viden fra nær og fjern.

18.-19. SEPTEMBER
(udstillingen åbner d. 11 .-12. september)

SAMSPIL MELLEM  
MALERIER & GLAS
TIDSPUNKT: kl. 14.00-17.00 - både lørdag og søndag 
STED: Albertslund Kunstforening, Birkelundgaard, Damgårdsvej 25
ENTRÉ: gratis 

Farvestrålende flamencodansere eller dyr af Helle Borg Hansen over for  
formfuldendte, flotte glasværker af Anders Raad.

18. SEPTEMBER

GRØN DAG 2021 
VILD MED EFTERÅR
TIDSPUNKT: kl. 10-00-14.00
STED: Albertslund Materialegård og Genbrugsstation
ENTRÉ: gratis

19. SEPTEMBER

RUNDT I ALBERTSLUND PÅ  
KRYDS OG TVÆRS 
FRA FLAMMEKLUB TIL STEN TIL SYMFONI!
TIDSPUNKT: kl. 11.00-18.00
STED: Vridsløse (Fængslet, Fængselsvej 39) 
Stenen (Egelunds Parken) & Bygning M (Vestskovens Gymnasium, Liljens Kvarter 6) 
samt turen imellem dem.
ENTRÉ: gratis - book billet til Flammeklubben på Fængslet (flammeklubben.dk) 
Mere info på flammeklubben.dk, albertslundbibliotek.dk og musikskolen.albertslund.dk

En hel eftermiddag hvor du kan starte i Fængslet (dørene åbner kl. 11.00) og 
opleve koncert med Flammeklubben. 
Herefter går vi til kunstværket ”Flyttet istid” (stenen), som indvies (kl. 14.00) 
af borgmester Steen Christiansen, og hvor forfatter Adda Djørup fortæller om 
lydvandring, kunstner Camilla Berner fortæller om stenen, og Albertslund Mu-
sikskole står for fællessang. 
Herefter bevæger vi os til gymnasiet, hvor Albertslund Symfoniorkester mar-
kerer befrielsen for corona med en koncert kl. 16.00 

19. SEPTEMBER

DET NY TONEFILMSORKESTER – 
MATADOR-MUSIKKEN
TIDSPUNKT: dørene åbner kl. 13.00, koncert kl. 14.00
STED: MusikTeatret Albertslund (Kulturhuset Birkelundgaard arrangerer)
ENTRÉ: 150 kr. Billetter købes på akbg.dk

32 mand stort orkester med stort engagement spiller musik fra TV-serien Ma-
tador og kæder det hele sammen med anekdoter og sjove indslag.

 
19. SEPTEMBER

BOSSANOVAKONCERT MED  
TRIO DE GUITARRAS
TIDSPUNKT: kl. 15.30 – 16.30
STED: Birkelundgaard, Damgårdsvej 25 (Albertslund Kunstforening arrangerer)
ENTRÉ: gratis med tilmelding pga. begrænsede pladser 

PROGRAM ALBERTSLUND


