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Nyhedsbrev for august 2016 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i august 2016.  

Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. 
Læs mere om Folkevirkes mange tilbud på hjemmesiden www.folkevirke.dk. 

Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til 
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 
 

Folkevirke  

Folkevirkes landsorganisation - "Kulturmødet" i Nykøbing Mors  

 
Under overskriften ”Kulturmix” arrangerer landsorganisation Folkevirke et musikalsk 

debatmøde på dette års Kulturmøde på Mors den 26. august 2016 kl. 15.30 – 16.30. 
 

Folkevirke vil sætte fokus på ”kulturmix” inden 
for det musiske kombineret med en nærværende 

samtale – en samtale, som gør deltagerne 
klogere på det vedkommende og aktuelle emne. 

På dette Kulturmøde inviterer Folkevirke den 
kurdiskfødte musiker Mizgin med band. 

Musikeren Mizgins musik har rødder i den 
kurdiske folkemusik og er desuden præget af 

nysgerrighed og åbenhed over for andre kulturers 
musiktraditioner. Hun er selv komponist, sanger 
og saxspiller og ledsages af Anders Honoré på 

sopransax og Mirweis Fedai Ahmed på tabla samt 
Sened Sabani på violin. 

Folkevirke planlægger med, at bandet vil bl.a. 

spille en række kurdisk inspireret musik og også 
vise, hvordan fx en velkendt dansk folkemelodi – 
”Det var en lørdag aften” - vil lyde, hvis den 
spilles efter kurdisk tradition. 

 Musikeren Mizgin 

Den musikalske optræden blandes med en 

samtale om værdien af et fokus på ”kulturmix”, 
hvor der bl.a. rejses spørgsmål som ”Hvad er 
kulturmix, og er det en god idé?”, ”Kan kulturmix 

være vejen mod bedre integration?” og ”Hvad vil 
kulturmix betyde for den kulturelle udvikling?”. 

  
Debatten skal ledes af musiketnolog 
Eva Fock. 

 

 

Hun har bl.a. sagt, at ved at lytte 

med øjnene og se med ørerne, ved at 
tegne (til) musik eller spille et billede 

kan vi fastholde et fokus, 
bevidstgøres omkring nogle 
kunstneriske virkemidler og 

dimensioner samt opdage nye sider 
ved de forskellige udtryksformer. 

Musik fra forskellige steder i verden 

og forskellige historiske perioder 
lyder forskellig. Man kan ikke altid 
sætte fingeren på hvad det er, men 

man fornemmer det. Ved at 
sammenholde det med samtidig 

billedkunst, ornamentik og arkitektur, 
kan man få redskaber til at med 
kunstens forskellige virkemidler. 

 
Klik for at læse mere 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/kalender/
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Folkevirkes bedsteforældre/børnebørn – lejr 2016 
 

Igen i år arrangerer Folkevirke 

Bedsteforældre/børnebørn-lejr i efterårsferien. 

Bedsteforældre og børnebørn defineres bredt, 

reservebedster med slægtninges eller venners 

børn er meget velkomne. 

Lejren gennemføres i skolernes efterårsferie 

 den 17.-21. oktober 2016. 

Da sidste års BB-lejr blev så vellykket, har 

Folkevirke besluttet at fastholde samme sted, 

nemlig på Langeland, nærmere betegnet til 

Lohals, hvor Folkevirke har lejet Københavns 

Lærerforenings koloni, Strandlyst, Vestervænget 

6, Lohals, 5953 Tranekær 

Pris for voksne er 900,- kr. medens børneprisen 

er 750,- kr. 

I deltagerprisen er bl.a. inkluderet overnatning i 

eget værelse, alle måltider, mellemmåltider og 

drikkevarer. Som sædvanligt indgår alle i 

madlavningen. 

 

  
 

 

 
 
 

 

Del gerne denne invitation 

med venner! 

Har du brug for yderligere 
oplysninger, og for tilmelding 

så kontakt Folkevirke på 
mail: 
folkevirke@folkevirke.dk 

 
Klik for at læse mere 

Folkevirke Lyngby 

 
Foredrag om Holger Drachmann  

 

 

Arrangementer holdes i:  

Sognegården, Lyngby Kirkestræde 
10A, 2800 Lyngby 

 

Foredrag med billedmateriale ved Svend 

Drachmann, sønnesøn af Holger Drachmann. 

Holger Drachmann, digter, livsnyder og 
kunstner. Causeri om Skagen, Skagenkunstnere 
og andet godtfolk. 

Mandag den 29. august 2016, 

kl. 14.00 - 16.30. 

Betaling 100,- ved indgangen. Vi byder på 

kaffe/te og kage. 

Tilmelding til Lene Hjeds, telf.: 45816131, 

e-mail: lhjeds@hotmail.com 

Oplys venligst: Navn, adresse, tlf. nr. og evt. e-

mailadresse. 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/kalender/
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Folkevirkes landsorganisation 
 
Folkevirke søger frivillige som kunne have lyst til at være med til at formidle 

Folkevirke på en elektronisk platform fx Facebook og også være med til at 
skrive et jubilæumsskrift om Folkevirke.  
 
 
Folkevirke på de elektroniske 
medier 

 
Folkevirke vil gerne i kontakt med en 

frivillig med lyst til at give den 
folkeoplysende forening Folkevirke en 
vedkommende og dynamisk profil på 

Facebook. 
 

Folkevirke har en aktiv hjemmeside, 
men mangler profilen på et socialt 
medie, som vi mener, bør være 

Facebook.  
 

Men måske har du flere ideer?  
 
Folkevirke er lydhør for ideer og 

forslag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Folkeoplysning i kulturelt perspektiv 
 

Folkevirke vil gerne i kontakt med 
frivillige med lyst til at fordybe sig i 

folkeoplysning og bl.a. de kulturelle 
aspekter, den har haft de seneste 75 år. 
 

Så har du lyst til at dykke ned i et af 
folkeoplysningens spændende kapitler – 

Folkevirkes start i 1944 og de følgende 
75 år? Så har Folkevirke en spændende 
opgave til dig. 

 
Folkevirke blev dannet i 1944 med den 

senere kulturminister Bodil Koch som 
drivkraft. En stor del af Folkevirkes arkiv 
findes i dag på Det kongelige Biblioteks 

håndskriftssamling, og Birgitte Possing 
har været kurator på det. Det er bl.a. 

med baggrund i dette arkiv, at hun har 
skrevet sin monografi om Bodil Koch. 
 

Folkevirke har stadig eget materiale i 
sine arkiver i Kvindernes Bygning, hvor 

Folkevirke har hovedkontor. 
Folkevirke søger frivillige, som kan være 
med til at skrive det jubilæumsskift, som 

skal udkomme i forbindelse med 75 års 
jubilæet i 2019.  

 
 
Hvis du gerne vil være med så send en mail til folkevirke@folkevirke.dk 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk

