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»Stjerneporten Brorfelde«
ASTRONOMI: Søndag den 7. september er der
Åbent hus på Brorfelde Observatorium.
BRORFELDE:
Søndag
den 7. September fra
kl. 11-14, afholder foreningen Brorfeldes Vennekreds Åbent Hus på
Brorfelde
Observatorium. Her vil der være
rundvisninger i bygningerne samt information
om planerner for det nye
oplevelsescenter

Science fiction-bog om
Brorfelde
Moussa Diallo har opnået sin helt egen særstatus i det danske musikmiljø. Nu kan man opleve ham med
Moussa Diallo Trio i Holbæk Jazzklub søndag den 14. september.

På dagen vil der være
oplæg om Brorfelde

Observatoriums
historie og om kikkerternes
betydning for dansk
Derudover
astronomi.
fortæller forfatteren Johannes Lundstrøm om
sin nye science fiction
bog: Stjerneporten Brorfelde, som altså foregår i
området.
Brorfelde Observatorium og KAF åbner op
i kuplerne, og opstiller
ekstra teleskoper på
bakkerne.

Solpletter og soludbrud

Hvis det bliver godt
vejr, er det forhåbningen, at man kan få et kig
på solen og iagttage solpletter og soludbrud.
Brorfeldes Vennekreds
har holdt åbent hus den
første søndag i september hvert år, hvor også
Københavns
Astronomiske Forening har deltaget. En tradition som
skriver sig helt tilbage,
fra observatoriet var en
aktiv arbejdsplads med
tilknyttet forskning.
Der er gratis adgang
til arrangementet.

Fusionsmesteren Moussa Diallo
JAZZ: Moussa Diallo,
Mikkel Nordsø og
Klaus Menzer. En unik
trio, der kan opleves
i Holbæk Jazzklub
søndag den 14. september.
HOLBÆK:
Moussa
Diallos trio udtrykker
præcist sjælen i sammensmeltningen af afrikansk og vestlig musik.
Inciterende
rytmer
og musikalsk poisi er
det, der karakteriserer

både Mali og Danmark
har Moussa Diallo skabt
denne konstellation, der
afspejler vore dages kosmopolitiske virkelighed,
og udfordrer de kulturelle musikalse med en
bemærkelsesværdig lyd.
En helt unik trio der
forener blueselementer
og worldmusik til ren
fryd. Det er originalt det
er funky det er velspillet
og det er dejligt.
Moussa Diallo Trio
spiller søndag den 14.
september kl. 15.00 i Musikhus Elværket.

Moussa Diallos musik. Et
moderne crossover, som
ledes af en af landets førende bassister. Men han
er ikke alene. Moussa
Diallo er i fornemt selskab med trommeslager
Klaus Menzer og guitaristen Mikkel Nordsø. De
to har en lang historie,
da Klaus Menzer tilbage
i 1979 dannede gruppen
Sneakers med blandt
andre Mikkel Nordsø.
Det behøves næppe at
siges, at Sneakers satte
godt gang i karrieren.
Med en multikulturel
baggrund med rødder i

Søndag den 7. september er der mulighed for et kig ind i Brorfeldes runde kupler. Foto: Ole Malling

SLOTSCENTRET TILBYDER GRATIS P-PLADSER
SPECIALBUTIKKER/FØDEVARER
Jewelry

Milano

Din lokale børnetøjsbutik

CAFE PETRUS

KONKURRENCE
Deltag i konkurrence om gavekort til en værdi á kr.
til Slotscentrets butikker.
Vi trækker hver uge lod om et gavekort á kr.

Holbæk
Navn:

300,-

300,-

Du deltager samtidig i den store lodtrækning om et gavekort á kr.

1.000,-

Slippen kan kun afleveres i Frk. Snob, Lille Frø og Telia.
Hver mandag bliver der trukket lod blandt deltagere.
Vinderen bliver kontaktet direkte og annonceret på Slotscentrets facebookside.

..........................................................................................................................

Adresse:

.................................................................................................................

Telefon:

...................................................................................................................

Kuponen skal være afleveret senest lørdage.
Gavekortet kan bruges i alle Slotscentrets butikker efter eget
valg, og kan ikke veksles til kontanter.

Vi glæder os til at se jer!

SLOTSCENTRET

MIDT I HOLBÆK - MED KÆMPE P-PLADS LIGE VED DØREN
SPÆNDENDE SPECIALBUTIKKER OG 2 DAGLIGVARERBUTIKKER

