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BIOGRAFKLUB DK

SENIORBIO  (+60)
TIRSDAGE OG FREDAGE

Billet inkl.
kaffe & kage 85,-

SE SPILLETIDER PÅ WWW.GILLELEJEBIO.DK

Find alle vores arrangementer og events på: 

WWW.KULTURHAVNGILLELEJE.DK

WWW.GILLELEJEBIO.DK ■ TEL: 70 230 330

TOP GUN: MAVERICK
BAD GUYS
SKOLEN VED VERDENS ENDE
LILLE ALLAN 
ILDSJÆL
THOR: LOVE AND THUNDER

ELVIS
JURASSIC WORLD-DOMINION
RED ROCKET MAN
C’MON, C’MON
THE LAST CITY
DE FORBANDEDE ÅR 2

Til 31. juli

UDSTILLING: BÅDE OG … 
GRATIS

Udstillingen er en støtte og kærlighedserklæ-
ring til byen og dens levende havn. Kunstnere 
Peter Schiødte og Michael Ancher Haasum 
viser tegninger og akvareller. Museet viser 
gamle fotos af byen og havnen.

31. juli, 15 – 18

DJ LINDAL PÅ KULTURBROEN
GRATIS

Så er der skønne, sprøde, sommerlige beats 
på Broen. Sæt dig til rette i solen, indtag no-
get kølig væske og nyd sommerens toner fra 
DJ Lindal. Loungestemning, sol og sommer.

3. og 4. august, 12 – 16.30

BØRNEFESTIVAL – KAOS VED KANALEN
ENTRÉ 50 KR

Sang og musik, teater, workshops, trylleshow, 
aktiviteter, bugtaler og fest og farver. Det bli-
ver en kæmpe fest for både børn og forældre. 
Kom og vær med!

5. august, 15 – 18

DJ VICTOR MAGELUND PÅ KULTURBROEN
GRATIS

DJ Victor Magelund præsenterer et musikka-
talog, der breder sig helt fra R&B og Pop til 
LOFI og Trap. Han er en ung DJ med masser 
af energi og stor international erfaring.

DOKU ■ MANDAG (40 kr) SNELEOPARDEN
SENIORBIO PLAYGROUND

VI VISER BLANDT ANDET OGSÅ:

ARRANGEMENT For andet år i 
træk byder Kulturhavn Gillele-
je på fest for de 3-10-årige og 
deres familier med børnefesti-
valen ’Kaos ved Kanalen’ 3. og 
4. august.

I samarbejde med Gillele-
je Bibliotek og Kulturskolen 
Gribskov er det lykkedes Kul-
turhavn Gilleleje at skrue et 
tætpakket program sammen 
med masser af musik, gøgl og 
kreativitet.

Der skal danses, synges, 
stompes, males, leges og 
meget mere. 

“Så er du mellem 3-10 år 
så tag familien under armen, 
kom og nyd nogle timer med 
kulturelle oplevelser, sjov og 
kaos,” lyder opfordringen i en 
pressemeddelelse fra arrangø-
rerne.

Onsdag 3. august

Adgang fra kl. 11.30
Kl. 12.00: Koncert med ’Vi 

finder på’
Kl. 13.30: Bugtaler Sine og 

frække Rikke
Kl. 14.30: Stomp ved Musik-

skolen
Kl. 15.30: Koncert med 

Gammelfar
Hele eftermiddagen er der 

workshops: Papstronaut ved 
Papmor, mal på t-shirt, bliv 
malet I ansigtet. Desuden kan 
man være kreativ med Billed-
skolen og hilse på Gilleleje 
Spejderne.

Torsdag 4. august

Adgang fra kl. 11.30
Kl. 12.00: Hatteteater ved 

Honningbanden
Kl. 13.30: Koncert med 

Rumlerim
Kl. 14.30: Trylleshow ved 

Hokus Pokus
Kl. 15.30: Koncert med Hip-

somhap
Hele eftermiddagen er der 

workshops: Mal på t-shirt, gå 

amok i sæbebobler, lav dine 
egne badges. Og igen kan man 
være kreativ med Billedskolen 
og hilse på Gilleleje Spejderne.

Billetter til 50 kr. pr. dag 
købes på www.gillelejebio.dk. 
 jesl

Musik, gøgl og 
krea for børn 
ved Kulturbroen
Kulturhavnen klar igen med børnefestiva-
len ’Kaos ved Kanalen’ 3. og 4. august

I samarbejde med Gilleleje Bibliotek 

og Kulturskolen Gribskov er Kultur-

havn Gilleleje klar med en ny omgang 

børnefestival. 

SCENE Igennem mange som-
re har Gribskov Teater i samar-
bejde med Passage Festivalen i 
Helsingør vist gratis gadetea-
ter i Gribskov, og i år er ingen 
undtagelse.

På fredag 29. juli og lørdag 
30. juli kan man i Gilleleje og 
Helsinge se to internationa-
le forestillinger af høj kvali-

tet – helt gratis. Fredag kl. 16 
kommer den tysk-schweizi-
ske artist This Maag forbi på 
sine ski på Stejlepladsen i Gil-
leleje.

Forestillingen er en impro-
viseret, underfundig klovne-
forestilling, hvor alt kan ske – 
det kommer an på publikums 
lyst til at bidrage til forestil-

lingen ’Das ist der Gipfel’ – på 
dansk ’Dét her er toppen’.

Lørdag vrider og drejer den 
belgiske Andréanne Thiboutot 
sin krop i en forrygende pas 
de deux mellem hende og en 
masse hulahopringe.

Hun kan først opleves på 
gågaden i Helsinge kl. 11 og så 
kl. 14 på Torvet i Gilleleje.

I forestillingen ’Hoppelaï’ 
fortæller Andréanne med sin 
smidige krop og de mange rin-
ge  en romantisk komisk histo-
rie, der er sød, enkelt og fanta-
stisk underholdende på én og 
samme tid, skriver Gribskov 
Teater i en pressemeddelelse. 

 
 jesl

Gratis gadeteater i Helsinge og Gilleleje

Fredag kl. 16 kommer den tysk-schweiziske artist This Maag forbi på sine ski på 

Stejlepladsen i Gilleleje. Foto: Martin Neuhaus

Belgiske Andréanne Thiboutot kan lørdag både opleves i Helsinge og Gilleleje 

med forestillingen ’Hoppelaï’. Foto: Jerome Van Grunderbeeck


