
Rådhusdage 2022
Gentofte Rådhus

Mandag d. 3/10

Tirsdag d. 4/10

Onsdag d. 5/10

Torsdag d. 6/10

ET GRATIS TILBUD TIL BORGERE OVER 67 ÅR I GENTOFTE KOMMUNE



ProgramInvitation
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Gentofte Kommune inviterer til 
Rådhusdage med nyttig information 
samt underholdning med foredrag 
og kulturelle indslag.

Arrangementerne afholdes hver dag 
kl. 13 og 16.

Underholdningen varer cirka en time. 
Herefter er det muligt at besøge de 
mange informationsstande.

Se tilmelding på bagsiden.

• Borgmester Michael Fenger byder 
velkommen.

• Henrik Krogsgaard spiller op til fællessang.

• Underholdning med foredrag og kulturelle 
indslag. Læs mere på de følgende sider.

• Der serveres kaffe, te og kringle.

Herefter er det muligt at besøge Seniorrå-
det, Frivilligcenter Gentofte, Handicaprådet, 
Charlotteklubben, Ældre Sagen, Sundhed 
for Seniorer, Ide-Huset, Diabetesforeningen, 
Politiet samt Fri for Tyveri, som er klar til at 
fortælle om deres virke og besvare spørgs-
mål ved standene.

Besøg også Kommuneservice-standene 
med nyttig information om folkepension, 
sygesikring, digital post og e-Boks, ydelser 
til bolig, Udbetaling Danmark foruden 
Forebyggelse og Sundhedsfremme, som 
beskæftiger sig med sundhedspolitikken 
for den borgerrettede forebyggelse.

Henrik Krogsgaard har som pianist, kapelmester, komponist og 
programvært været en vigtig del af det danske musikliv, teater 
og TV i mere end 50 år.

Arrangementet 
er gratis.

Husk tilmelding.
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Foredrag ved Rasmus Tantholdt
Rasmus Tantholdt er international korrespondent 
i krigs- og katastrofeområder, og som den eneste 
skandinaviske journalist rapporterede han fra Kyiv i de 
kritiske uger under russernes invasion af Ukraine. Hør 
ham fortælle på en nærværende og uformel måde om 
den største historie, han nogensinde har dækket og 
om en krig, der pludselig kom meget tæt på.

For sit arbejde med at rapportere fra verdens brænd-
punkter modtog han i 2022 årets Publicistpris og er 
bogaktuel med ’65 dage i Ukraine’.

Foredrag ved Hanna Lundblad 
’Badehotellet’ bliver til
Hanna Lundblad er manuskriptforfatter og har sammen 
med sin mand, Stig Thorsboe, udviklet og skrevet tv-
succesen ’Badehotellet’ om livet på det lille Andersens 
Badehotel i den yderste klitrække ved Vesterhavet.

Men hvordan opstod idéen til ’Badehotellet’, og hvilke 
tanker gøres ved udvikling af karaktererne, spillestilen 
samt genre-mixet mellem komedie og drama? Hvad 
kræver det at arbejde med en historisk serie, og kan 
nostalgi være andet end længsel efter en svunden tid?
Parret står desuden bag tv-serierne ’Lykke’ og ’Krøniken’.

Underholdning ved Anette Støvelbæk med 
akkompagnement af Henrik Krogsgaard
Anette Støvelbæk er skuespiller og fik sit gennembrud 
i Lone Scherfigs film ’Italiensk for begyndere’. Foruden 
biograflærredet er hun aktuel på teater og i tv-serier, 
ikke mindst som frk. Toft i ’Krøniken’ og fru Frigh i 
’Badehotellet’.

Anette Støvelbæk

Rasmus Tantholdt

Alberte Winding

Tirsdag den 4. oktober

Med forbehold for ændring i programmet, hvis 
Rasmus Tantholdt med kort varsel udsendes af TV 2.

Underholdning ved Alberte Winding og 
Andreas Fuglebæk
Alberte Winding er sanger, sangskriver og forfatter. 
Hendes mest ikoniske sang ’Lyse nætter’ er optaget 
i Højskolesangbogen, og på scenen akkompagneres 
hun af sin mand Andreas Fuglebæk på guitar.

Andreas Fuglebæ
k

Henrik Krogsgaard
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Onsdag den 5. oktober Torsdag den 6. oktober
Foredrag og underholdning ved Annette 
Heick og Jesper Vollmer
Annette Heick er sanger, skuespiller, tv-vært, jour-
nalist samt forfatter og i den grad vokset op med 
showbiz. Hun har deltaget flere gange i dansk Melodi 
Grand Prix, både som solist og vært, og har på teatret 
høstet flotte anmeldelser i flere musicals.

Jesper Vollmer er kok og tidligere køkkenchef for 
Regentparret igennem ti år, hvor hundrede år gamle 
traditioner skal forenes med en moderne arbejds-
plads, der følger med tiden. I 2015 ændredes hans og 
familiens livsgrundlag sig drastisk ved en badeulykke 
i Thailand, men med positivt sind og en stor portion 
optimisme er de kommet styrket igennem den nye 
hverdag.

Sammen startede parret koncepthuset RÅ på Born-
holm, og i Klub Vollmer deler Jesper opskrifter og 
glæden ved at lave mad med de mange medlemmer.

Annette akkompagneres af Henrik Krogsgaard.

Foredrag ved Kasper Holten 
’Opera: Følelsernes fitnesscenter?’
Kasper Holten er dansk sceneinstruktør og teaterchef 
for Det Kongelige Teater siden 2018. I årene 2000-2011 
var han operachef på teatret og stod i denne periode i 
spidsen for åbningen af Operaen på Holmen. Herefter 
fortsatte han frem til 2016 som operachef på Royal 
Opera House i London. Han har opsat mere end 80 
operaer, skuespil og musicals i en lang række lande ver-
den over og har som opera- og teaterinstruktør vundet 
flere Reumert-priser. Underholdning ved Gert Henning-Jensen 

og Signe Asmussen med akkompagne-
ment af Henrik Krogsgaard
Gert Henning-Jensen debuterede som tenor på 
Det Kongelige Teater i 1990 og er en flittig koncert- 
sanger med optrædener på mange teatre og festi-
valer udenfor landets grænser.

Signe Asmussen debuterede som sopran fra Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2001 og 
er én af sin generations mest alsidige og karisma-
tiske sangerinder.

Kasper Holten
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Internet
Tilmeld elektronisk på 
www.gentofte.dk/rådhusdage

Gør følgende:
• Tryk på linket
• Vælg 1 eller 2 billetter og tryk på ’VIDERE’
• Udfyld dine oplysninger og tryk på ’VIDERE’
• Sæt kryds i ’Acceptér’ og bekræft tilmelding

 

Telefon
Ring på telefon: 39 98 64 06 
og oplys hvilken af følgende dage og tidspunkt, der ønskes:

• Mandag den 3. oktober kl. 13 eller 16
• Tirsdag den 4. oktober kl. 13 eller 16
• Onsdag den 5. oktober kl. 13 eller 16
• Torsdag den 6. oktober kl. 13 eller 16

Alle tilmeldinger registreres i den rækkefølge, de modtages, og der tages forbehold for, at arrangementet er udsolgt.

Sponsorer

Tilmelding
Tilmelding starter tirsdag den 27. september 2022 kl. 11.
Der er følgende to muligheder for tilmelding:

https://www.gentofte.dk/r%25C3%25A5dhusdage
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