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Kulturspillets nyhedsbrev
I dette nyhedsbrev byder vi på et par kulturelle oplevelser i form af koncerter, foredrag og
weekendkurser i København, Helsingør og Århus. Efter først-til-mølle princippet udloddes i alt 12
gratis billetter til Monteverdis storværk Mariavesper, ligesom der også er et par billetter på
højkant i Kulturquizzen på Kulturspillets hjemmeside.

Gratis koncertbilletter
Monteverdis Mariavesper fra 1610 betragtes af mange som
et af musikhistoriens aller største værker. Et af Danmarks
bedste vokal- og instrumentalensembler, Copenhagen
Soloists, opfører nu værket med 12 sangere og 15
instrumentalister i København og Helsingør, og der udloddes
6 billetter til hver af de to koncerter. Koncerterne finder sted
den 30. november (Helsingør) og 1. december (København).

Sådan gør De
Send en email til info@kulturspillet.dk og anfør navn, antal
ønskede billetter (max 2 stk.) og hvilken koncert De ønsker
(Helsingør eller København). Billetterne udloddes efter førsttil-mølle princippet, og er først tildelt, når De har modtaget
en bekræftelse fra Kulturspillet. Billetterne har en værdi á
185 kr./stk. og kan ikke ombyttes til kontanter. Læs mere
om koncerterne på www.copenhagensoloists.dk

Kulturspillets weekendkurser

Tjek vort kursusprogram med kulturelle weekendkurser på
vores hjemmeside. Vælg f.eks. mellem Spaniens kulturhistorie
(København), Renæssancen i Norditalien (Århus) eller Berlins
historie (København)

Kulturforedrag ved Bertel Haarder
Ved et foredrag under titlen ”Danmark i fremtidens Europa”
den 5. november kl. 19.00 giver tidligere minister, Bertel
Haarder, MF med udgangspunkt i sin bog ”Op mod
strømmen – med højskolen i ryggen” sit bud på tidens
kulturelle strømninger. Arrangementet finder sted i
menighedssalen Hans Egedes kirke i København. Der er fri
entre til foredraget.

Kunstrejse til Madrid
Tag med Kulturspillet på kunstrejse til Madrid og oplev en
perlerække af mesterværker på byens velanskrevne museer
under kyndig dansksproget omvisning. Rejsen ligger i
påskeugen 2014. Læs mere på hjemmesiden
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Ønsker De at afmelde Kulturspillets nyhedsbrev, skal De blot sende en email til info@kulturspillet.dk med teksten "Afmeld
nyhedsbrevet" i emnefeltet.

