
�u skal vi lære hinanden at kende på tværs af kulturer 

Kultureftermiddagen 'Sammen og forskellig' den 18. april bliver forårets festligste eftermiddag og aften for børn 

og voksne, spår Kulturelt Samråd  

 

 
»Vi skal lære hinanden bedre at kende - alle de mange nationaliteter og kulturer, der har fundet sammen her i Fredensborg 
Kommune. Derfor har Kulturelt Samråd taget initiativ til et arrangement, hvor vi kan vise hinanden, hvad vi hver især står for 
indenfor teater, musik, og dans og der vil være mulighed for at nyde kulinariske produkter fra mange forskellige lande«. Det 
fortæller John Sylvester, formand i Kulturelt Samråd  og Ibrahim Rashdan, næstformand i Foreningen for Kulturelle Projekter 
samt bestyrelsesmedlem i Kulturelt Samråd til Lokalavisen Uge-Nyt. 
 
Arrangementet med overskriften »Sammen og forskelllig« finder sted i Ungehuset lørdag den 18. april klokken 14-20. Seks 
eftermiddagstimer fyldt med sang, dans, mad og drikke fra Danmark, Tyrkiet, Rusland, Azerbajdsjan og en række lande i 
Mellemøsten og Nordafrika. 
 
På denne eftermiddag og aften kan man opleve, smage og lytte til: 
- Danmark - Azerbajdsjan venskabsforening med musik  
- Stigs Blues Band fra Nivå Musiklaug 
- Arabisk - dansk korsang  
- Dansk tekstilkunst fra Vævepigerne 
- Dans fra Russisk Kulturcentrum 
- Dramatik og sang fra Dramaskolen og Ragnarock 
- Arabiske delikatesser i salater, falafel, kebab mm. 
- Tre danske korarrangementer opføres af sangere fra de lokale kor Slettens Sangkor, Kantarellerne og Råcreme dirigeret af Lis 
Abildtrup. De tre danske sange runder arrangementet af cirka kl. 19.30. 
- Desuden kan man møde repræsentanter og arbejdende værksteder fra Foreningen for Kulturelle Projekter, Danmark 
Azerbajdsjan Venskabsforening, Minogdan, Vævepigerne, De Luxe Dans, Karlebo Bokseklub, Børnefilmklubben, Kokkedal på Vej 
og Karlebo Kunstnerforening. 
 

 

 



 
Tid og sted 

 

»Sammen og forskellig« er for voksne, unge og børn, og det foregår i Ungecenter på Møllevej 9 i Nivå lørdag den 18. april 
mellem kl. 14 og 20. Der er fri entre og alle er velkomne. 
Se også Kulturelt Samråds hjemmeside www.kultureltsamraad.dk  

 


