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Oplev naturen i Øresund 
Besøg foreningen Skovshoved Havhave  
sammen med Grøn Guide Gentofte.  
I kan høre om, hvordan man dyrker  
blåmuslinger i havhaven og om foreningens  
arbejde. I kan fange krabber og rejer, og  
høre om det fantastiske plante- og dyreliv, 
 der findes i Øresund. For alle aldre.

Skovshoved Havn, sydmolen. Kl. 13-15.30.  1

Besøg Snoezelhuset
Snoezelhuset er et sanseoplevelseshus, hvor 
man i forskellige rum får stimuleret sine  
sanser. Huset bruges til daglig af borgere med 
sensoriske udfordringer, men denne efter- 
middag kan du oplev de forskellige universer i  
husets rum og prøve fx kuglebassinet, som  
Christine Feldthaus gjorde i DR-programmet  
Gæsten og Hesten.

Snoezelhuset, Bank Mikkelsens Vej 1. Kl. 14.30-17.30.   2

Frodighed og blomster i Brandts Have
Gå med på rundvisning: Oplev vilde orkidéer i 
adgangshaven og se roserne i græshaven. Se de 
frodige strudsvingebregner i opholdshaven med 
liggestolene og den frodige kanal i grøftehaven. 
Sidste år plantede Brandts Haves Venner et staude-
bed i grøftehaven – se, hvordan det har udviklet sig 
og lad tankerne få frit spil i filosofgangen. 

Brandts Have, Ørnekulsvej 3. Kl. 15-17. 3

Se Skovshoved pumpestation indefra
Novafos inviterer indenfor på Skovshoved Pum-
pestation. Du hører om, hvordan der bliver pumpet 
50.000 m3 spildevand i døgnet fra Gentofte til 
Lynettens Renseanlæg i en stor trykledning under 
Øresund, og om, hvad der bliver gjort for at mini-
mere risikoen for, at der fremover bliver ledt spilde-
vand ud i havet. Besøg også teltet med VR-briller og 
lær om vandets kredsløb.  Der er rundvisninger kl. 
16 og kl. 17, plads efter først til mølle-princippet.

Skovshoved Pumpestation, Kystvejen 26. Kl. 15-18.  4

Klezmerbandet Mames Babegenush  
i Vangede Kirke kl. 20-21



Fest og Frivillig Fredag i Byens Hus
Kulturhuset, arrangørerne i Byens Hus og  
Frivilligcenteret inviterer til fællesspisning,  
banko med sjove præmier, koncert med  
Gentofte Concert band, cykelsafari med Ung  
i Byens Hus, tekstilværksted i Håndværkeriet  
og meget, meget mere. Følg med på Facebook/
byenshusviskabersammen.

15.30: Cykelsafari med Ung i Byens Hus.  
Start fra gården nr. 24.

16.30, 17.00, 17.30 & 18.00: Kulturel skattejagt i 
Byens Hus, for alle aldre. Start fra gården nr. 24 .

17.30 & 18.30: Lyn-croquis workshop på  
Byens Scene. 

16.00-19.00: Intro til Tekstilværkstedet i  
Byens Hus - kom og bliv en del af et  
spirende syfællesskab, 3. sal.

17.00: Officiel markering af Frivillig Fredag  
i Agoraen. 

18.00: Fællesspisning i Byens Sal.  
Madbilletter købes via gentoftenatten.dk.

19.15: Byens Hus Banko i Byens Sal.  
Plader købes på dagen.

20.00: Koncert med Gentofte Concert Band  
på Byens Scene.

Kulturhuset i Byens Hus, Hellerupvej 24. Kl. 15.30-22. 5

GentofteNatten på  
Gentofte Hovedbibliotek
Gentofte Hovedbibliotek inviterer alle aldre in-
denfor til smukke sæbebobler, vildt børneteater, 
fællesskab over maden og orgelkoncert langt ud 
over det sædvanlige. Tilmeld jer og find madbillet-
ter på genbib.dk.

16-17: Experimentariums sæbebobleværksted
Lav fantastiske sæbebobler sammen med ægte 
eksperter og lær videnskaben bag de finurlige 
former. 

16.30: Børnevenlig mad på menuen i Café  
Henning.

17-17.45: Teater af Live Art: KABOOM – kunsten at 
ødelægge. 
Hvornår må man ødelægge ting? Hvorfor kan det 
være nødvendigt? Kan man bygge nyt uden at 
rive noget gammelt ned først? Den hyperaktuelle 
forestilling KABOOM viser 18 berømte ødelæggel-
ser fra kunsthistorien. Fra 6 år og op. 

19: Fællesspisning for alle i Café Henning.

20.30: Koncert: The Orgelheimers.
Kom til en vild og underholdende koncert, når The 
Orgelheimers spiller en blanding af dansabel surf, 
blues og soul. Bandet består af intet mindre end 2 
x orgel, guitar og trommer.

Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6. Kl. 16-22.  6

Koncert med The Orgelheimers  
på Gentofte Hovedbibliotek kl. 20.30



Dangerous When Wet
Kildeskovshallens fænomenale svømmehal bliver 
for en aften forvandlet til et magisk udstillings-
rum i det storstilede kunstprojekt Dangerous 
When Wet: Med performance, skulptur, maleri, 
duft og smag har kurator Mette Woller skabt en 
helhedsoplevelse, der handler om vand, kærlig-
hed, omsorg og solidaritet inspireret af bl.a. myto-
logiske fortællinger. En ekstraordinær tre timers 
oplevelse for voksne - kun denne aften. Billetter á 
100 kr. og flere detaljer på copenhagencontempo-
rary.org/dangerous-when-wet/

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25. Kl. 16 og kl. 20.  7

Kulturprisen: Mød Lars Brygmann
Lars Brygmann modtager i år Gentofte Kommu-
nes Kulturpris for sit virke som skuespiller. Vær 
med, når borgmester Michael Fenger overrækker 
ham prisen og mød Brygmann, som bliver inter-
viewet af Gentofte Hovedbiblioteks litteraturfor-
midler Signe Pallisgaard i Ordrupgaards café. 

Ordrupgaard Café ved Chaya, Vilvordevej 110. Kl. 16.15-17.30.  8

Mød Lars Brygmann på Ordrupgaard 
Kulturcafé kl. 16.15-17.30



Rundvisning og koncert  
i Forstbotanisk Have 
Forstbotanisk Have er for nyligt udnævnt til en af 
Danmarks betydningsfulde haver, der udmærker 
sig ved særlige æstetiske, kulturhistoriske eller 
botaniske kvaliteter. Kom og få en rundvisning 
kl. 16.30 og se de mange sjældne træer. Efter 
rundvisningen, kl. 17.30, synger Messiaskirkens 
koncertkor korværker om skoven, aftenen og 
efteråret under træerne. Publikum kan synge med 
på to fællessange. Dirigent: Krisztina Vas Nørbæk.

Forstbotanisk Have, Bregnegårdsvej 2. Kl. 16.30-18.15. 9

Stjerneløb: Vær med i indsamlingen 
til Garderhøjfortet anno 1884
Tag familien med på en rejse tilbage i tiden: I 
årene 1884 til 1889 indsamlede borgere i alt 1,5 
million kroner til opbygningen af Garderhøjfortet. 
Indsamlingen foregik ved bl.a. store fester og 
bazarer. Kom og få din egen indsamlingsbog og 
se, hvor mange mærker du kan samle i de sjove 
boder med aktiviteter. Løbet tager max 1 time og 
er for familier med børn i alderen 5-12 år. Fortets 
udstillinger er åbne og der er rundvisninger i 
kanontårnet hver halve time.

Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4. Kl. 16.30-19.30. 10

Tårntur og ’tidsrejse’  
på Gentofte Kirkegård
Kom med på en kulturhistorisk ’tidsrejse’ på en 
vandring gennem Gentofte Kirkegård. Du hører 
om nogle af de spændende personligheder, der 
ligger begravet her, bl.a. ingeniør og opfinder 
Valdemar Poulsen, filminstruktøren Erik Balling, 
komponisten Thomas Linnemann Laub og mange 
andre; politikere og erhvervsmænd og kunsterne. 
Plads efter først til mølle-princippet. Inden da kan 
du nyde udsigten fra toppen af kirkens smukke, 
gamle tårn. Kirkegårdsturene bliver rundvist af 
sogne- og hospitalspræst Dorte Østergaard Chri-
stensen og menighedsrådsformand Claus Nissen. 

16.30: Tårntur – ikke for dårligt gående 
17.30: Kirkegårdsture, runde 1 
18.30: Kirkegårdsture, runde 2

Gentofte Kirke, Gentoftegade 21. Kl. 16.30-19.30. 11

Dangerous When Wet  
i Kildeskovshallen  kl. 16 og kl. 20 Pa
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Find vej i  
GentofteNatten

Skovshoved Havn, Sydmolen. Kl. 13-15.30.

Snoezelhuset, Bank Mikkelsens Vej 1. Kl. 14.30-17.30. 

Brandts Have, Ørnekulsvej 3. Kl. 15-17.

Skovshoved Pumpestation, Kystvejen 26. Kl. 15-18. 

Kulturhuset i Byens Hus, Hellerupvej 24. Kl. 15.30-22.

Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6. Kl. 16-22.

Kildeskovshallen, Adolphsvej 25. Kl. 16 og kl. 20.

Ordrupgaard Café ved Chaya, Vilvordevej 110. Kl. 16.15-17.30.

Forstbotanisk Have, Bregnegårdsvej 2. Kl. 16.30-18.15.

Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4. Kl. 16.30-19.30.

Gentofte Kirke, Gentoftegade 21. Kl. 16.30-19.30.

Pavillonen – Danmarks Mindste Forsamlingshus,  
Bregnegårdsvej 2A. Kl. 16.30-20.30. 

Spejlscenen i Øregårdsparken. Kl. 17-17.45. 

Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5. Kl. 17-21.

Det Grønlandske Selskab i Kraemerhus,  
L. E. Bruuns Vej 10. Kl. 17-21.30.

Netværkshuset, Ericavej 149. Kl. 17.30-21.30.

Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2. Kl. 18-18.50. 

Beredskab Øst, Gentofte Barndstation,  
Bernstorffsvej 59. Kl. 18-20.

Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 46. Kl. 18-21.

Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19. Kl. 19-20.30. 

Christiansholm Fort, Hvidørevej 30. Kl. 19-21.

Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8. Kl. 19-21.

Sankt Therese Kirke, Bernstorffsvej 56. Kl. 19-21.

Messiaskirken, Hartmannsvej 46. Kl. 19.30-21. 

Gentofte Kino, Gentoftegade 39. Kl. 19.30-22.

Vangede Kirke, Vangedevej 50. Kl. 20-21.

Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4. Kl. 20.30-21.30

Det Gule Hus i Charlottenlund Slotspark. Kl. 21-22.
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Svampejagt og jazz i  
Pavillonen – Danmarks 
mindste forsamlingshus
Hør svampeekspert Jørn Kofoed fortælle om 
svampenes forunderlige verden, og gå med på en 
vandring i den omkringliggende natur på jagt efter 
spiselige svampe – medbring gerne en lille kurv. Ef-
ter vandringen kan du købe suppe mm og aftenen 
slutter med lækker bossa-jazz ved Mikkel Egelund 
Brink, Niels Ryde og Jan Harbeck fra kl. 18.30.

Pavillonen – Danmarks Mindste Forsamlingshus,  
Bregnegårdsvej 2A. Kl. 16.30-20.30.  12

Performance by Night
Oplev unge mellem 13 og 19 år, når de laver en 
performance på tværs af drama, billedkunst  og 
musik. Performancen er skabt de unge i samar-
bejde med lærere fra Drama- og Billedskolen og 
Musikskolen og er afslutningen på et projekt på 
Kulturskolerne. 

Spejlscenen i Øregårdsparken. Kl. 17-17.30.  13

Mig & Indien og RagaMeditation
I år er det 75 år siden, at Indien løsrev sig fra det 
britiske kolonistyre, og det markerer kunstner 
Inger Margrethe Larsen og jazzmusiker Lars Møller 
i en fælles hyldest i det smukke kirkerum. Du kan 
opleve udstillingen Mig & Indien af Inger Margre-
the Larsen og være med i en musikalsk RagaMedi-
tation med Lars Møller – meditationerne starter 
kl. 18.45 og kl. 20.15. 

Jægersborg Kirke, Søndersøvej 5. Kl. 17-21. 14

Olsen Banden over alle bjerge 
Gentofte Kino kl. 19.30-22



Åbent Hus hos  
Det Grønlandske Selskab
Velkommen indenfor til en aften med fokus på 
Grønland: Der er foredrag om bl.a. kulturhuset 
Nordatlantens Brygge som mødested for kultur 
og undervisning om Arktis, en forfatters og kunst-
ners samarbejde omkring en novellesamling, om 
klimaforandringers effekt på flora og fauna og om 
selv at rejse til Grønland. Du kan møde arbejden-
de grønlandske kunstnere, opleve trommedans, 
nyde arktiske delikatesser og købe selskabets 
bøger.

Det Grønlandske Selskab i Kraemer Hus,  
L. E. Bruuns Vej 10. Kl. 17-21.30. 15

Gentofte møder andre  
kulturer i film og musik
Netværkshuset viser den dokumentariske, Oscar-
nominerede film Flugt, der fortæller historien om 
en afghansk drengs flugt til Danmark. Efter en kort 
debat vil der være koncert med musik fra mellem-
østen. Arrangementet er en god mulighed for at få 
indblik i de udfordringer, flygtninge møder, og en 
fremragende mulighed for at stifte bekendskab 
med mellemøstens musik. 

Netværkshuset, Ericavej 149. Kl. 17.30-21.30. 16

Koncert i havestuen: Line Felding
Nyd en intim koncert i Øregaard Museums have-
stue med musiker og komponist Line Felding (f. 
1975). Musikken er stemningsfuld og melodiøs, 
rå og upoleret, når Line Felding folder sin vokal ud 
og slår strengene an på cello eller guitar. Kompo-
sitionerne er både hendes egne og andres og vil 
strække sig tidsmæssigt over et par århundreder. 
Dørene åbner kl. 17.30, plads efter først til møl-
le-princippet. Vær opmærksom på, at det øvrige 
museum er lukket pga. udstillingsskift.

Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2. Kl. 18-18.50.  17

Teater af Live Art: KABOOM
Gentofte Hovedbibliotek kl. 17.-17.45



Oplev Gentofte brandstation
Beredskab Øst åbner garagen og viser køretøjerne 
frem. Børnene kan prøve røgdykkerbanen eller 
slukke en ’ildebrand’, og mor og far kan tage bille-
der af børnene ved vores fotostand. Husk også at 
få en brandhjelm, postkort og et par bolsjer med 
hjem fra besøget.

Beredskab Øst, Gentofte Brandstation, Bernstorffsvej 159. Kl. 18-20. 18

Lyn-musketererne - prøv at fægte
Fægtning er en moderne sport med lange traditi-
oner. Fægtning handler om koncentrationsevne, 
hurtighed, smidighed, snuhed og reaktionsevne. 
Hellerup Fægte-Klub giver jer en lynintroduktion 
til sporten, hvor I, efter nogle indledende øvelser, 
kommer direkte på fægtepisten og fægter kampe 
mod andre gæster. Start med introduktion hver 
halve time fra kl. 18 til 20. Tilmelding via gentof-
tenatten.dk

Hellerup Fægte-Klub, Strandparksvej 46. Kl. 18-21. 19

Koncert med Line Felding
Øregaard Museum kl. 18-18.50
Foto: Marie Hald



Sophisticated Ladies  
& Mårten Lundgren
Sophisticated Ladies fejrer i år 35-års jubilæum 
og har inviteret den svenske stjernetrompetist, 
Mårten Lundgren, til at farve orkestrets reper-
toire med sin smukke lyd og melodiske sans. 
Koncerten vil byde på fortolkninger af salmer og 
andre spirituelle kompositioner fra jazzens store 
skatkiste – bl.a. Duke Ellington. Sophisticated 
Ladies er: Marie Louise Schmidt, piano, Helle Mar-
strand, kontrabas og Benita Haastrup, trommer 
og percussion.

Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvej 19. Kl. 19-20.30.  20

Åbent hus i  
Christiansholm Fort
Den flotte røde bygning på Hvidørevej er normalt 
lukket og historien er lidt overset. Men her findes 
faktisk en vigtig del af Nordfronten af Køben-
havns Befæstning – det er Christiansholms Fort. 
Lokalhistorisk Forening holder åbent hus og for-
tæller fortets historie og hvorfor det fik tilnavnet 
’Bananfortet’.

Christiansholm Fort, Hvidørevej 30. Kl. 19-21.  21

Åbent Hus på Kulturskolerne 
Dørene er åbne på Kulturskolerne: I billedværk-
stedet kan du lære at tegne mangategninger 
vejledt af billedskolens dygtige mangategnelærer 
Kimmie Kawauchi og i musikværksteder kan du 
prøve at spille på forskellige instrumenter. Fra kl. 
20 er der i salen koncert med Musikskolens dygti-
ge talentelever m.fl. og Performance by Night, en 
performance på tværs af drama, billedkunst og 
musik. Der kan købes kaffe, te og sodavand.

Kulturskolerne, Duntzfelts Allé 8. Kl. 19-21.  22

Koncert og fortælling om  
den hellige Thérèse af Liseux
Få en præsentation af den franske karmeliternon-
ne, mystiker og helgen Thérèse af Lisieux (1873-
1897) og lyt til musik af Duruflé og andre kompo-
nister. Organist Christian Rangel Pedersen spiller 
orgel akkompagneret af messingblæsere og 
forfatter Lissie Lundh, der har oversat den hellige 
Thérèses breve fra fransk til dansk, fortæller om 
Thérèse af Lisieux. Efterfølgende er der mulighed 
for spørgsmål og dialog i menighedsalen.

Sankt Therese Kirke, Bernstorffsvej 56. Kl. 19-21.  23

Sing-a-long med Gentofte Gospel Choir 
Messiaskirken kl. 19.30-21



Sing-a-long med 
Gentoft e Gospel Choir
Gentofte Gospel Choir inviterer til Sing-a-long 
i Messiaskirken. Der bliver både mulighed for 
at synge med og for at høre koret synge et par 
dejlige sange. Koret styres som vanligt med fast, 
men også nænsom hånd af chefdirigent Claus 
Christensen og meddirigent Sara Broberg Jöns-
son, suppleret af pianist Mikael Nordmark. 

Messiaskirken, Hartmannsvej 46. Kl. 19.30-21.  24

Olsen Banden over alle bjerge 
Gentofte Kino fejrer GentofteNatten ved at 
vise klassikeren Olsen Banden over alle bjerge, 
og inden fi lmstart vil fi lmkritiker og forfatter 
Christian Monggaard introducere fi lmen. Han har 
bl.a. skrevet den store bog om Olsen Banden, som 
man kan købe på aftenen. Billetprisen er inkl. en 
kop kaff e. Billetter til 25 kr. på gentoftekino.dk 
eller i biografen.

Gentoft e Kino, Gentoft egade 39. Kl. 19.30-22.  25

Klezmerbandet Mames 
Babegenush i Vangede Kirke
Østeuropæisk ekstase møder nordisk melankoli 
i Spreckelsens ikoniske kirkerum: Kom med til 
koncert med klezmerbandet Mames Babegenush, 
som netop er hjemvendt fra en omfattende turné 
i USA. Orkestret fl etter skandinaviske rødder med 
sprudlende, østeuropæisk musik. Med Lukas 
Rande på saxofon, Bo Rande på fl ygelhorn, Emil 
Goldschmidt på klarinet, Nicolai Kornerup på 
accordeon, Andreas Møllerhøj på kontrabas og 
Morten Ærø på trommer.

Vangede Kirke, Vangedevej 50. Kl. 20-21.  26

Koncert med JJ. Paulo 
JJ.Paulo er et upcoming talent med fuld fart på sin 
musikkarriere - denne sommer har han været på 
SPOT Festival og Roskilde Festival. Han har fundet 
sin egen lyd, der forener hans tanzaniske og dan-
ske rødder. I denne koncert teamer han op med 
guitarist og DJ. Så glæd dig til musik med charme 
og bløde hoftebevægelser, der inviterer dig op til 
dans. Koncerten er udendørs, hvis vejret er godt. 
Tilmelding via garderhøjfort.dk 

Garderhøjfortet, Garderhøjfort 4. Kl. 20.30-21.15. 27

Barokkoncert ved skovsøens bred
Bellevue Teatret inviterer til en eventyrlig musi-
kalsk aften i selskab med det svenske baroken-
semble Westra Aros Pijpare og to operasangere. 
Koncerter fi nder sted i stemningsfulde omgivel-
ser ved søbredden ved Det Gule Hus i Charlotten-
lund Slotspark. Medbring klapstole eller tæppe. 
Billetter til 75 kr. på bellevueteatret.dk

Det Gule Hus i Charlottenlund Slotspark. Kl. 21-22.  28

Følg med på Facebook/gentoft enatten 

Find links til billetter og opdateringer på 
gentoft enatten.dk

Koncert med JJ. Paulo på 
Garderhøjfortet kl. 20.30-21.15 
Foto Noam Hybholt Ftaya 


