
MUSIK

LYDLEGE - WORKSHOP FOR SANGGLADE
Vil du være med til at lege med stemmen i byrummet?  
Sammen med 3 unge kunstnere vil deltagerne eksperimentere med 
en række sangrelaterede aktiviteter på Torvet i Svendborg for at 
skabe opmærksomhed og fællesskab omkring denne særlige dag.  
Forsalg: Hvis du vil være med skal du sende en mail til sydfynskul-
turforening@gmail.com 
Tir. 4. Maj 2021 kl. 14:30 (Workshop fra 14:30-16:00.  
Sang sammen med klokkespillet fra 16:00- 16:30)
Torvet, Svendborg, Torvet 3, 5700 Svendborg 
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KEN NORRIS QUARTET
6. MAJ

Pga. corona-situationen opfordrer vi dig til at følge  
sydfynskalenderen.dk og arrangørernes egne  

hjemmesider og sociale medier, for eventuelle  
aflysninger og anvisninger.
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KEN NORRIS QUARTET
Med en varm og personlig udstråling disker den amerikanske 
jazzcrooner Ken Norris let og elegant op med sange fra den klas-
siske jazz’ storhedstid iblandet medrivende bossa novaer og sam-
baer.  Cremen af danske jazzmusikere bakker fornemt op.
Tor. 6. Maj 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

THE WHITE ALBUM
Nærværende nordisk folk spillet af tre humørfyldte venner.
Fre. 7. Maj 2021 kl. 20:00
Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg

GENERALFORSAMLING/ÅBEN SCENE
Generalforsamling og åben scene med “Når Mor Har Fri”. Gode 
sange, hyggelige melodier, musik uden grænser. Vi spiller lige præ-
cist hvad vi har lyst til og som vi synes lyder køøønt. Kom og spil, 
syng det er åben scene.
Tir. 11. Maj 2021 kl. 20:00 (Generalforsamlingen starter  
kl. 18:00. Tilmelding folkforfolk@gmail.com  
Entre: 40 kr. for ikke optrædende)
Folk for Folk - Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

SAME VIBRATION
6 stærke og erfarne musikere fra en bred vifte af musikalske og 
kulturelle baggrunde smider masser af sprudlende og livsbekræf-
tende vibrationer ud over scenekanten. Glæd dig til et skud livsbe-
kræftende balkan, afro, reggae og flamenco vitaminer.
Tor. 13. Maj 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

BULL & HJORTH
Musikalske fortællinger. Historier, digte og små nærværende 
fortællinger tilsat melodier og lydflader i et melodisk og poetisk 
samspil. Alt i alt en musikalsk fortælling fremført af to musikanter 
med noget på hjerte. Det bliver fedt.
Tir. 18. Maj 2021 kl. 20:00 (Entre: 100/140/60:U 25 kr.)
Folk for Folk - Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

MUSIK

 

Grubbemøllevej 13 
Svendborg

OPLEV TANKEVÆKKENDE 
DANMARKSHISTORIE

BESØG NORDENS BEDST BEVAREDE 
FATTIGGÅRD I SVENDBORG

SAME VIBRATION
13. MAJ
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JESPER HERTZ 4
Den fine sydfynske pianist og komponist Jesper Hertz inviterer 
indenfor i sit levende og vildtvoksende univers. Fra det stille reflek-
terende over det mere funky til den energiske neo-bop. Med sig har 
Hertz et stærkt hold af fynske musikere.
Tor. 20. Maj 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

FORÅRSFEST 2021
Banda Nuevo, Ollerup Lufthavn og måske flere bands fra Egebjerg 
Øveklub, sparker - om Corona tillader det - endelig festen i gang 
igen, ved denne traditionsrige koncert i Ollerup Forsamlingshus.
Fre. 21. Maj 2021 kl. 19:00 (Entre: 50 kr. Betal i døren eller køb 
billet via billet.dk. Coronarestriktioner bestemmer at vi mulig-
vis kun må være 50 personer)
Olferts, Ollerup Forsamlingshus Svendborgvej 110,  
5762 Vester Skerninge

RASMUS LYBERTH/CHRISTIAN SØGAARD
Rasmus Lyberth - Den store stemme fra Grønland. Kan fylde spille-
steder til bristepunktet og begejstre både publikum og anmeldere.  
Det er altid en betagende og helt enestående oplevelse at høre 
Rasmus synge akkompagneret af Christian Søgaard på harmonika.
Tir. 25. Maj 2021 kl. 20:00 (Entre: 150/200/75: U 25 kr.)
Folk for Folk - Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

TOM BJERG
Dansksproget hverdagsmelankoli med et stille stik til småborger-
ligheden og et ønske om kulør på tilværelsen.
Tor. 27. Maj 2021 kl. 20:00 
Spillestedet Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg

JESPER HERTZ 4
20. MAJ

MUSIK

Skolegade 4, 5700 Svendborg   ||   Tlf: 8799 5380

FORÅRSFEST 2021
21. MAJ
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MAZUR/BALKE/SNEKKESTAD
I anledning af Giant Steps’ 20 års jubilæum har slagtøjsdronningen 
Marilyn Mazur samlet en særlig trio med tre meget personlige og 
visionære stemmer inden for nordisk jazz/improvisation. Sammen 
drager de ud på en flot, farverig og fantasifuld en rejse.
Tor. 27. Maj 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

MATHIAS HEISE QUADRILLION
Forrygende fusion, funk, rock og jazz. Velkommen til gårdhavekon-
cert med det prisbelønnede mundharpefænomen Mathias Heise. 
Denne aften skal publikum møde Heise i selskab med sin egen 
supergruppe, hvor han også brillerer som komponist og tangent-
spiller.
Lør. 29. Maj 2021 kl. 19:30
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

FÆLLESSANG I DET FRI
Vi trænger til at synge sammen og derfor inviterer Svendborg For-
samlingshus til fællessang i det fri på 5 mandage fra kl. 19-20 hen 
over sommeren. Dygtige musikere og akkompagnatører står for 
arrangementerne, og vi synger efter Højskolesangbogen.
Man. 31. Maj 2021 kl. 19:00 (Der er fællessang på flg. datoer: 
31.maj, 14.juni, 28.juni, 12.juli, 26.juli)  
(Entre: 30,- køb gerne i forsalg www.svendborgforsamlingshus.
dk, hvis du vil være sikker på at få en stol + sangbog)
Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

RASMUS OPPENHAGEN KROGH: WHEREABOUTS
En luftig, poetisk og lyrisk musikalsk fortælling udført af et nyt 
anmelderrost team, der bl.a. tæller to af dansk musiks efterspurgte 
og markante personligheder keyboardisten Adi Zukanovic og bas-
sisten Anders AC Christensen.
Tor. 3. Juni 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

HALL OF BASS VOL. 3 - OPEN AIR
Vi sætter ild i et kæmpe show med de vildeste DJs, pyroshow og 
lysshow på en stor udendørsscene midt på det gamle værftsområ-
de på Svendborg Havn. Oplev bl.a. DJ Aligator og Barcode Brothers
Fre. 4. Juni 2021 kl. 18:00
Beddingen - udendørs ved Svendborg Værft, Frederiksø 16, 
5700 Svendborg

MUSIK

MATHIAS HEISE QUADRILLION
29. MAJ
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MIKE ANDERSEN/MICHAEL BLICHER/EDDI JARL
På baggrund af de tre musikeres (vokal, sax og trommer) kærlighed 
til hinandens musik og spillestil, har de længe talt om at mødes og 
prøve kræfter som trio. Nu sker det. Ærligt, råt og upoleret soul, 
blues og jazz leveret af et superstærkt trekløver.
Tor. 10. Juni 2021 kl. 20:00
Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

KONCERT MED TØRFISK
Vi starter kl. 18 med wienerschnitzel m/brasede kartofler, ærter og 
smørsauce lavet af vores gæstekok fra Christians Madhus. Baren 
er åben med salg af øl, vand og vin. Kl. 20.30 går Tørfisk på scenen. 
Herefter spiller DJ Hartz op til dans.
Fre. 11. Juni 2021 kl. 18:00 (Entre: 275 kr.)
Tved Forsamlingshus, Skolevej 4, Tved, 5700 Svendborg

GIANT STEPS DREAM JAM V/ KATHRINE WINDFELD
Pianisten Kathrine Windfeld har de senere år om nogen været i 
vælten på den europæiske jazzscene med sit eget bigband. Denne 
aften har hun fået lov til at sætte sin drømmekvintet. Velkommen 
til den attende udgave af Giant Steps Dream Jam.
Tor. 17. Juni 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

SUPERFLY
Det er lørdag aften så hvorfor ikke ta’ med på Superfly’s musikalske 
weekendtur ud over stepperne, dér hvor ingen snævre musikalske 
bånd binder? Her syder det af saftige rock-, jazz-, funk-, reggae- og 
surf krydderier.
Lør. 19. Juni 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

OTOOTO
Fem yngre danske jazzløver bevæger sig rundt i et ukendt, drøm-
mende univers med følsomme og finurlige melodier tilsat rytmer 
fra nord til syd. Oplev den helt særlige OTOOTO-lyd.  Værsgo - en 
Vinterjazzaften, der bare brøler SPOT ON.
Tor. 24. Juni 2021 kl. 20:00
Giant Steps, Arne B, Vestergade 10, 5700 Svendborg

MUSIK

Annes

jensens.com - tlf.nr. 62 80 08 84

FÆLLESSANG I DET FRI
31. MAJ
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ERNA I KRIG
Året er 1916, og 1. Verdenskrig raser syd for Danmarks grænser. 
Da den sønderjyske Ernas lettere retarderede søn indkaldes til tysk 
militærtjeneste, drager Erna med ham i krig for at beskytte ham – 
forklædt som mand. OBS: Udendørs forestilling.
Tir. 11. Maj 2021 kl. 17:00
Tir. 11. Maj 2021 kl. 20:00
Ons. 12. Maj 2021 kl. 17:00
Ons. 12. Maj 2021 kl. 20:00
Billetter: www.baggaardteatret.dk
SAK’s Have (indgang via P-pladsen Voldgade), Vestergade 31, 
5700 Svendborg

INSIDEREN
Insideren skubber publikum helt ind bag frontallapperne på et 
menneske i den finansielle sektor. Et menneske som gradvist og 
spidsfindigt – og uvildigt? – går længere og længere i overtrædel-
sen af al moralkodeks.
Ons. 19. Maj 2021 kl. 20:00
Tor. 20. Maj 2021 kl. 20:00
Forsalg: www.baggaardteatret.dk
BaggårdTeatret, Rottefælden, Caroline Amalievej 26,  
5700 Svendborg

LOKAL HANDLEKRAFT,  
RÅDGIVNING OG REVISION
BDO I SVENDBORG
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf.: 63 21 60 00, E-mail: svendborg@bdo.dk

SCENEKUNST

ERNA I KRIG
11. OG 12. MAJ

INSIDEREN
19. OG 20. MAJ
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AUGUSTOPRØRET 1943
Foredraget tager afsæt i en række nøglepersoner, der var helt tæt 
på begivenhederne; på gadeplan, i den illegale undergrund, på 
Christiansborgs bonede gulve eller i de tyske hovedkvarterer i Berlin 
og Ulveskansen. Foredragsholder er Simon Ankjærgaard.
Ons. 6. Maj 2021 kl. 19:00 - 21:00 (Entre: Billetter á 50 kr./unge 
under 25 år, 25 kr. på svendborgbibliotek.dk)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

ØLSMAGNING OG SMØRREBRØD 
En hyggelig aften hvor vi skal smage på øl og have en bid mad. 3 
stk. smørrebrød er med i prisen. Thomas Pedersen – øl-specialist er 
vores vært. Øl, vin eller vand til maden købes i huset.
Fre. 7. Maj 2021 kl. 18:30  
(Entre: 245 kr. Forsalg på www.place2book.com)
Vester Skerninge Forsamlingshus, Faaborgvej 72B,  
5762 Vester Skerninge

FOREDRAG

AUGUSTOPRØRET 1943
6. MAJ

ØLSMAGNING OG SMØRREBRØD
7. MAJ
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FORMIDDAGSFORTÆLLING - ADONIS OG MYRRA
Torben Wahlstrøm fortæller både myten om Adonis og om Pygma-
lion. Torben er en erfaren historiefortæller, der vil tage dig med ind 
i historiens magiske univers. Denne gang handler det om sagn om 
træer, der har en stor plads i mytologier Verden over.
Fre. 7. Maj 2021 kl. 10:00 (varer ca. 1 time. Dørene åbnes kl. 
09:15) (Entre: 60 kr. incl. kaffe og et halvt rundstykke)
Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

LIVEFOREDRAG FRA AARHUS UNIVERSITET: SÆRE 
SANSER
Hør om, hvor lille en del af vores omverden vi reelt opfatter, om de 
sære sanser der tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse, der er 
meget langt fra vores egen. Foredragsholder er, professor i sanse-
fysiologi, Peter Teglberg Madsen.
Tir. 11. Maj 2021 kl. 19:00 - 21:00 (Entre: Det er gratis at deltage, 
men tilmelding er nødvendig på svendborgbibliotek.dk)
Thurø Bibliotek, Bergmannsvej 25, Thurø, 5700 Svendborg

FORMIDDAGSFORTÆLLING - NATTERGALEN
Ellen Dahl Bang fortæller H.C. Andersens ”Nattergalen”. Kan frihe-
den sættes i bur? Bliver vi dæmoniseret af det kunstige og falske? 
Inspireret af Jenny Lind skrev HCA denne gribende historie om det 
ægte og menneskelige i modsætning til det maskinskabte.
Ons. 19. Maj 2021 kl. 10:00 (varer ca. 1 time. Dørene åbnes kl. 
09:15) (Entre: 60 kr. incl. kaffe og et halvt rundstykke)
Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

KOM TIL WORKSHOP MED SART DANSETEATER
Sofie Christiansen leder workshoppen, som består af samtaler, 
interview og kreative lege ud fra dit eget forhold til voksenlivet. Vi 
tager udgangspunkt i hvad det vil sige at være voksen for dig, og 
ser på forskellene mellem generationerne.
Tir. 1. Juni 2021 kl. 16:00 (Entre: Gratis. Tilmelding: hvisjegbli-
verVOKSEN@sartdanseteater.dk
Midtbyhallen, Johs. Jørgensensvej 10, 5700 Svendborg

FORMIDDAGSFORTÆLLING - INUITFORTÆLLINGER
Lisbeth Koefoed Jensen fortæller Inuit-eventyr, indsamlet af Knud 
Rasmussen. Lisbeth fortæller om en ung mand, der skal lære men-
neskene at feste, om en ravn, der bor i en hval sammen med en 
ung pige og om skeletkvinden, der slår på tromme på et hjerte.
Ons. 2. Juni 2021 kl. 10:00 (varer ca. 1 time. Dørene åbnes kl. 
09:15) (Entre: 60 kr. incl. kaffe og et halvt rundstykke)
Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

FORMIDDAGSFORTÆLLING - VØLVENS SPÅDOM
Torben Wahlstrøm fortæller ”Vølvens Spådom” fra den nordiske 
mytologi. Den ældgamle fortælling om Verdens skabelse, under-
gang og genoplivelse løber som en understrøm i nordisk mytologi. 
Kom og hør Torbens udlægning, der har fokus på mytens kraft.
Ons. 16. Juni 2021 kl. 10:00 (varer ca. 1 time. Dørene åbnes kl. 
09:15) (Entre: 60 kr. incl. kaffe og et halvt rundstykke)
Svendborg Forsamlingshus, Lundevej 2, 5700 Svendborg

Gerritsgade 22 - 5700 Svendborg - 62211519

FOREDRAG
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SÆRLIGE SØNDAGE
På Særlige Søndage kan du møde museets formidlere på din tur 
rundt på museet. I tidsrummet kl. 10-14 fortæller museets formid-
lere medrivende historier om Fattiggårdens skæbner og livet bag 
murene. Der er gratis adgang for alle.
Søn. 2. Maj 2021 kl. 10:00 (Entre: Gratis)
Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13,  
5700 Svendborg

PARIS KOMMER TIL FREDERIKSØ
Atelier Clot, Bramsen & Brunholt har åbnet galleri og litografisk 
værksted. Atelier Clot er Paris’ ældste litografiske værksted - 
grundlagt i 1896. Udstillingen er en præsentation af vores nyeste 
litografier med danske og internationale kunstnere.
Lør. 17. April til Lør. 26. Juni 2021  
(tors.-fre. kl. 13:00-17:00, lør. kl. 11:00-14:00) (Entre: Gratis)
Atelier Clot, Bramsen & Brunholt, Frederiksø 16A,  
5700 Svendborg

NATURGUIDERNE I HUSET
Besøg Naturama og find Naturguiderne. De er klar til at fortælle 
små anekdoter og dramatiske historier samt svare på dine spørgs-
mål. Du kan være heldig at opleve præsentation og fodring af de 
levende dyr - alt foregår Corona-venligt efter anbefalingerne.
Ons. 21. April til Fre. 31. December 2021   
(Entre: Gratis når entéen til Naturama er betalt.  
Børn og unge (0-17 år) har gratis adgang til Naturama.)
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

E R I K S H O L M S V E J  4,  T H U R Ø -  Å B E N K L.  8-20 A L L E DAG E

GÅRDBUTIKKEN
ERIKSHOLM

 

- alt i frisk frugt og grønt

PARIS KOMMER TIL FREDERIKSØ
17. APRIL - 26. JUNI 

UDSTILLINGER
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UDSTILLINGER

SÆRUDSTILLING: DYRE DUFTE - DYRE DUFTE
Naturamas nye særudstilling har dufte i centrum. Hvordan bruger 
dyrene dufte? Hvordan bruger vi mennesker dufte? Tiltrækning 
- Føde - Fare - Sex? - duftesansen er uundværlig!  Få din egen 
Audioguide og vælg en fortælling og gå på opdagelse i duftene.
Ons. 21. April til Tir. 30. November 2021, alle dage kl. 09:00-
16:00 (Entre: Gratis når entréen er betalt. Børn og unge (0-17 år) 
har gratis adgang til Naturama.)
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

EFTER-BILLEDER
14 samtidskunstnere, alle med ståsted i maleriet, giver et indblik 
i, hvem og hvad der har været formende for deres kunstneriske 
praksis. De udstillede værker præsenteres i en formidlingsmæssig 
ramme, der kaster lys over dette ’ophav’.
Søn. 25. April til Søn. 30. Maj 2021 (Åbent tirsdag til søndag kl. 
11:00-16:00) (Entre: Alm. entré 50 kr. Pensionister og stude-
rende 40 kr. Gratis for medlemmer og børn)
SAK Kunstbygning, Vestergade 27-31, 5700 Svendborg

FORKLÆDT SOM VOKSEN
Den lokale illustrator Nadia Staldgaard lader sig ofte inspirere af 
hverdagens mennesker og tanker. Med en humoristisk streg skaber 
Nadia billeder på pap og papir. Udstillingen vises i de tre rum på 
SAK, der benævnes ”Privaten”.
Søn. 25. April til Søn. 30. Maj 2021 (Åbent tirsdag til søndag kl. 
11:00-16:00) (Entre: Alm. entré 50 kr. Pensionister og stude-
rende 40 kr. Gratis for medlemmer og børn)
SAK Kunstbygning, Vestergade 27-31, 5700 Svendborg

- Samler hvad der sker på Sydfyn ...

sydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dk

SVENDBORGV INDUER.DK

Rådgivning og individuelle løsninger i 
komposit og træ/alu. Ring 62 22 06 71  
eller kig forbi og se vores udstilling.

SÆRUDSTILLING: DYRE DUFTE - DYRE DUFTE
21. APRIL - 30. NOVEMBER
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UDSTILLINGER

Ø-FOLK - DE SYDFYNSKE ØER
Fotoudstillingen med stemningsmættede, sort/hvide 
fotografier af den italienske fotograf Luca Berti. Han skil-
drer øboere og landskaber fra de sydfynske øer, bl.a. Ærø, 
Hjortø, Drejø, Skarø, Avernakø og Bjørnø, i fortættede og 
næsten tidløse stemninger.
Fre. 30. April til Tor. 27. Maj 2021 (åben torsdag-søndag 
kl. 14:00-17:00. Husk Corona-pas) (Entre: Gratis)
Danmarks Museum for Lystsejlads,  
Frederiksø 2, 5700 Svendborg
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DE GAMLE SVENDBORGMALERE
Det lille galleri udstiller maj måned billeder af gamle svendborgma-
lere. Malerierne, der er til salg, er samlet og udlånt af ”Aksglæde 
sko og- musikbutik”, hvor de tidligere har været udstillet. Kig ind til 
et gensyn med de gamle malere.
Lør. 1. Maj  til Man. 31. Maj 2021 (Entre: Gratis)
Det lille Galleri - Dagli Brugsen - Ulbølle, Fjellebrosvejen 1, 
Ulbølle, 5762 Vester Skerninge 

KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK I GALLERI Q
På Havnepladsen 7 i den smukke gamle havnefogedbygning fra 
1837 ligge Galleri Q. Her kan ses en meget forskelligartet billed-
kunst, unikke smykker i sølv og bronze, tidløst keramik og bronze- 
og keramikskulpturer.
Lør. 1. Maj til Lør. 29. Maj 2021 (Åbent torsdage og fredage kl. 
13:00-17:00 og lørdage kl. 10:00-17:00) (Entre: Gratis)
Galleri Q, Havnepladsen 7, 5700 Svendborg

GRÅBRØDRE KLOSTER I DEN SORTE BOKS
I Svendborg Museums mobile museum kommer de sydfynske 
historier ud, lige dér hvor historien skete. Udstillingen har fokus på 
de arkæologiske udgravninger ved Klosterplads og giver et overblik 
over den franciskanske klosterorden i Svendborg.
Ons. 5. Maj til Søn. 30. Maj 2021 (åben alle dage kl. 08:00 til 
21:00) (Entre: Gratis)
P-pladsen ved Sydbank , Klosterplads 2, 5700 Svendborg

UDSTILLING I SKÅRUP
Kunstudstilling i Skåruphallen. Fernisering 9. maj kl. 16.00.
Søn. 9. Maj til Ons. 30. Juni 2021(Entre: Gratis)
Skårup Kultur og Idrætscenter, Åbyvejen 43, 5881 Skårup Fyn 

INVASIVE ARTER - NYE DYR?
Vidste du at huskatten er fra Afrika og slet ikke hører til i Dan-
mark... hvad med fasanen, ulven, signalkrebsen.. hører de naturligt 
til her eller er de såkaldt invasive arter? Oplev udstillingen og hør de 
dramatiske historier om arternes udbredelse i DK.
Tor. 2. April til Tor. 30. December 2021 (hele dagen)  
(Entre: Gratis når entréen til Naturama er betalt.  
Børn og unge (0-17 år) har gratis adgang til Naturama.  
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

SÆRLIGE SØNDAGE
På Særlige Søndage kan du møde museets formidlere på din tur 
rundt på museet. I tidsrummet kl. 10-14 fortæller museets formid-
lere medrivende historier om Fattiggårdens skæbner og livet bag 
murene. Der er gratis adgang for alle.
Søn. 6. Juni 2021 kl. 10:00 (Entre: Gratis)
Danmarks Forsorgsmuseum, Grubbemøllevej 13,  
5700 Svendborg

Bestil online på cafemauritz.dk Bestil online på cafemauritz.dk 

Gerritsgade 56, Svendborg 

ANDETUDSTILLINGER
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LOPPEMARKED
Kæmpestort loppemarked fordelt på hele Thurø. Hver husstand 
sætter ting ud hjemme på egen adresse. Man tilmelder sig på face-
booksiden “Thurømarked fra Blåby til Grasten”.
Søn. 2. Maj 2021 kl. 10:00. Det forventes at alle holder åbent til 
kl. 16:00  (Entre: Gratis)
Hele Thurø, Se steder på facebook - Thurømarked fra Blåby til 
Grasten, 5700 Svendborg

BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Tir. 4. Maj 2021 kl. 17:00 - 21:00 (Entre: Det er gratis at deltage, 
og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 5. Maj 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

BERTELRASMUSSEN.DK

ANDET
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BESÆTTELSESVANDRING I SVENDBORG BY
Kom med historiker Nils Valdersdorf Jensen rundt i besættelses-
tidens Svendborg. Du kommer til at høre om alsang på torvet, 
modstandskampen, dagligdagen og de sydfynske nazister.
Ons. 5. Maj 2021 kl. 16:00 til kl. 18:00 (Entre: Det er gratis at 
deltage, men tilmelding er nødvendig på svendborgbibliotek.
dk, under fanebladet ”Det sker”.)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

LÆSEKLUB FOR BØRN OG UNGE
Er du mellem 10 og 14 år og elsker at læse? Savner du at snakke 
med andre om gode bøger? Vil du gerne inspireres til at finde den 
næste bog? Så kom med i vores læseklub, hvor vi hygger og deler 
gode læseoplevelser. Find os i Børnebiblioteket i sofahjørnet
Tor. 6. Maj 2021 kl. 16:00 - 17:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

NAT PÅ MUSEET
Kl. 17.00 slukker vi for lyset og skruer op for NAT- (U)-hyggestem-
ningen. Kom med på skattejagt i mørket og led efter de hemmelige 
mærker blandt dyrene, hvis du tør! Der er præmier til alle. Husk din 
lommelygte og en kuglepen.
Lør. 8. Maj 2021 kl. 17:00 til 20:00 (Entre:  Gratis når entréen er 
betalt. Børn og unge (0-17 år) har gratis adgang til Naturama.)
Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag.
Ons. 12. Maj 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg
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BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Lør. 15. Maj 2021 kl. 13:00 -  21:00 (Entre: Det er gratis at del-
tage, og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Tir. 18. Maj 2021 kl. 17:00 - 21:00 (Entre: Det er gratis at deltage, 
og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 19. Maj 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

LÆSEKLUB FOR BØRN OG UNGE
Er du mellem 10 og 14 år og elsker at læse? Savner du at snakke 
med andre om gode bøger? Vil du gerne inspireres til at finde den 
næste bog? Så kom med i vores læseklub hvor vi hygger og deler 
gode læseoplevelser. Find os i Børnebiblioteket i sofahjørnet.
Tor. 20. Maj 2021 kl. 16:00 til kl. 17:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

MUSIKKENS NYE DIGITALE TILBUD - QELLO
Musik kan så meget, nu også digitalt. Hør om det nye produkt 
Qello. Her kan du via dit lånerkort og bibliotekets hjemmeside tilgå 
Qello, hvor du kan se og høre masser af livekoncerter og dokumen-
tarer, helt gratis.
Man. 24. Maj 2021 kl. 16:00 - 17:30 (Entre: Det er gratis at del-
tage, men tilmelding er nødvendig på svendborgbibliotek.dk, 
under fanebladet ”Det sker”.)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

- Samler hvad der sker på Sydfyn ...

sydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dk
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DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 26. Maj 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Tir. 1. Juni 2021 kl. 17:00 - 21:00 (Entre: Det er gratis at deltage, 
og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 2. Juni 2021 kl. 10:30 (til kl. 11:00) (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

CYKELOPTOG TIL SVENDBORG CYKELFESTIVAL  
Sammen cykler vi i parade til Svendborg Cykelfestival på torvet. 
Tag din cykel med, eller lån en sjov cykel af os. 1, 2 og 3 hjul er vel-
komne. Alle aldre, hunde og katte. Afgang kl. 14 fra Cykeltutten.
Læs mere om det festlige program på Torvet på facebook ’Svend-
borg Cykelfestival 2021’.
Tor. 3. Juni 2021 kl. 14:00 – 20:00 (Entre: Gratis)
Cykeltutten, Frederiksø  18F, 5700 Svendborg
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LÆSEKLUB FOR BØRN OG UNGE
Er du mellem 10 og 14 år og elsker at læse? Savner du at snakke 
med andre om gode bøger? Vil du gerne inspireres til at finde den 
næste bog? Så kom med i vores læseklub, hvor vi hygger og deler 
gode læseoplevelser. Find os i Børnebiblioteket i sofahjørnet
Tor. 3. Juni 2021 kl. 16:00 (til kl. 17:00) (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne.Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 9. Juni 2021 kl. 10:30 -  11:00
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Tir. 15. Juni 2021 kl. 17:00 - kl. 21:00 (Entre: Det er gratis at del-
tage, og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 16. Juni 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

LÆSEKLUB FOR BØRN OG UNGE
Vi mødes en sidste gang før sommerferien og går hjem med en 
stak gode bøger, som kan læses i hængekøjen, på stranden, i 
sofaen – på hovedet eller lige sådan og lige der hvor man har lyst! 
Find os i Børnebiblioteket i sofahjørnet.
Tor. 17. Juni 2021 kl. 16:00 - 17:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

+  Kendt for burgere af høj kvalitet

+  Bøffer, sandwich, fisk, vegetarmad

+  Go’ Kaffe

+  Tæt på havnen

Kullinggade 1 5700 Svendborg 62 22 17 48 Jettesdiner.dk
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BRÆTSPILSCAFÉ
Sejr og udslettelse går hånd i hånd med hygge og kaffe. Kom som 
du er, ny som veteran og spil med. Brætspilcaféen foregår i Svin-
get, i bygningen overfor bibliotekets hovedindgang. Caféen anføres 
af Jesper Maarbjerg, som har FB siden Brætspil Svendborg.
Lør. 19. Juni 2021 kl. 13:00 - 21:00  (Entre: Det er gratis at del-
tage, og du er også velkommen til at tage dine egne spil med.)
Svendborg Biblioteks mødelokale, Svinget 1 (over for selve 
biblioteket), 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 23. Juni 2021 kl. 10:30 -  11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

DROP IN - HØJTLÆSNING
Sæt dig ned og lyt til litteraturen, når din bibliotekar læser højt 
mellem reolerne. Nyd sprogets rytme, lad dig rive med af den gode 
fortælling i noveller, digte eller romanuddrag. Vi læser højt en halv 
time hver onsdag. Fordi vi elsker det.
Ons. 30. Juni 2021 kl. 10:30 - 11:00 (Entre: Gratis)
Svendborg Bibliotek, Svinget 1, 5700 Svendborg

- Samler hvad der sker på Sydfyn ...

sydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dksydfynskalenderen.dk

BIOGRAFER

Scala 
Centrumpladsen 2, Svendborg,  
www.scala-svendborg.dk,  
tlf. 62 21 30 00

Baggårdsbiffen
Vestergade 23, Svendborg,  
www.baggaardsbiffen.dk, 
 tlf. 62 22 29 15
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KULTURKALENDEREN SVENDBORG
Kulturkalenderen udgives i samarbejde mellem Svendborg Kommune, 
Kulturelt Samråd, Sydfynskalenderen.dk og Radio Diablo.

 
Få dit arrangement med:
Vil du have gratis omtale af et arrangement med i Kulturkalenderen?
Indtast dit arrangement på www. sydfynskalenderen.dk  
senest d. 18.
i måneden før, hvis du vil være sikker på at få dit arrangement  
med i den følgende måneds kalender. 
For Kulturkalenderen i Marts 2021 er deadline d. 15. februar 2021. 
Sommer-Kulturkalenderen (dækker Juli og August 2021)  
har deadline d. 18. juni 2021 for begge måneders arrangementer.
For Kulturkalenderen i Januar 2022 er deadline  
d. 13. december 2021.
 
Fotos i Kulturkalenderen:
Har du et foto, du gerne vil have med i Kulturkalenderen?
Send dit billede i højopløseligt format til info@svendborgkultur.dk
Ikke alle tilsendte fotos bliver anvendt i kalenderen. 
 
Om Kulturkalenderen:
Kulturkalenderen udgives i samarbejde mellem  
Svendborg Kommune, Kulturelt Samråd, Sydfynskalenderen.dk og 
Radio Diablo. Kontakt sekretariatet i Kulturelt Samråd Svendborg på 
tlf. 6223 3014, info@svendborgkultur.dk med eventuelle spørgsmål.

Annoncering i Kulturkalenderen:
Vil du indrykke en annonce/reklame i Kulturkalenderen?
Kontakt annonceafdelingen hos Radio Diablo på tlf. 62 800 841
eller annonce@radiodiablo.dk
 
Det med småt:
Der tages forbehold for urigtige oplysninger, fejlindtastninger,
aflyste arrangementer, trykfejl m.v.
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DUCERET AF RADIO
 DIABLO

 · LAYO
UT: UPTIM

E.DK

Stærkt vanedannende 
radio med risiko for 

godt humør og masser 
af nyt fra Sydfyn

Medfører øget risiko 

for at høre god musik, 

få gode historier og 

nyt om hvad der sker 

på Sydfyn 

 SYDFYN

Netradio: www.radiodiablo.dk


