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TID OG STED

TIRSDAG
17.00: Stengården i Bregnerød: Madfestival. Arr.
Foreningen Smag På Nordsjælland.
19.00 - 20.00: Farum Arena,
græsplanen ved hal 4: Gratis zumbatræning. Sidste
gang den 2. august 2012.
Arr. Farum Gymnastikforening og Swingtime.

ONSDAG
Ingen arrangementer oplyst.

BIOGRAFER
TIRSDAG
Grafen

SEKTION 2

TIRSDAG 24. JULI 2012

Drømme og sprog fra Furesø
En ny bog fra Forlaget Epigraf handler
om drømme og visioner. To borgere fra
Furesø Kommune
har leveret historier
til denne antologi.
FURESØ: Bogen »117 stemmer
om drømme og visioner« er
trykt i Jodhpur i Indien, og
det betød et både langsommeligt og eventyrligt kapitel
i bogens historie.
Men bogen er også en antologi om kulturmøder med
bidrag fra de to furesøborgere Flemming Jensen og
Dina Yafasova. Forfatteren
Merlin P. Mann, der stod bag
den succesrige Furesø Forfatterskole 2010, har også
leveret et indlæg til bogen,

ligesom Sally Altschuler,
der underviste på dette års
udgave af forfatterskolen.
Flemming Jensen fra Farum fortæller i bogen med
»Latter batter« om sit show
»Mogens og Mahmoud« med
Omar Mauzouk. Forestillingen blev vist på Folketeatret og på en turné rundt
i landet. Oprindeligt blev
Flemming Jensen uddannet
folkeskolelærer og arbejdede i en årrække i Grønland.
Først og fremmest er han
kendt for sine humoristiske
indslag, men han vakte opsigt for sin alvorlige rolle i
»Spindoctor« på Nørrebros
Teater.
Han har også skrevet en
række bøger, hvoraf kan
nævnes »Vejledning i sælfangst«
og
»Bankrøver
Blues«.
Dina Yafasova vakte opsigt

Flemming Jensen fra Farum har skrevet en af historierne i antologien »117 stemmer om drømme og visioner«.
Foto: Thomas Olsen
landet over, da hun i 2006 udgav »Dagbog fra Sandholm«.
Hun ﬂygtede i 2001 fra hjemlandet Usbekistan, hvor hun
var journalist. Hun måtte
forlade landet efter kritik af
statens censur og blev asylansøger i Danmark. Efter
ﬁ re måneders asyl, der bød
på en række traumatiske
oplevelser, blev hun genforenet med sin familie.
I dag bor Dina Yafasova i
Værløse, og hendes bidrag
til »117 stemmer om drømme og visioner« handler
om sprog og ytringsfrihed.
Historien hedder »At bo i
eksil«.
- En musiker kan stadig
bevare sin identitet i et fremmed land, fordi lydsproget
er internationalt. En maler

Sommerferie - på gensyn 12.
august.

Værløse Bio

Dina Yafasova, Værløse, medvirker også i den nye bog »117 stemmer om drømme og visioner«.

13.00: Ice Age 4 - På Gyngende
Grund
15.00: Ice Age 4 - 3D - dansk
tale
17.00: Habemus Papam
17.00 og 20.10: The Dark
Knight Rises
19.00: Avalon
20.30: The Amazing SpiderMan - 3D

Kun en forfatter
kan ikke bevare sin
identitet, fordi det skrevne
sprog er nationalt
Dina Yafasova, forfatter
om at flytte i eksil

kan også bevare sin identitet, fordi farvesproget er internationalt. En balletdanser kan bevare sin identitet,
fordi kropssproget er internationalt. Kun en forfatter
kan ikke bevare sin identitet, fordi det skrevne sprog
er nationalt, forklarer hun
på forlagets hjemmeside.
Bidraget fra Merlin P.

Mann hedder »Forfatteren, der mistede stemmen«,
mens Sally Altschuler har
skrevet
»Drømmer
jeg
drømmer«.
Derudover er der blandt
andet indlæg fra Lars Muhl,
Lotte Arnsbjerg, Malene
Fenger-Grøndahl,
Kåre
Bluiten og Charlotte Strandgaard.
Bogen udgives af Forlaget
Epigraf, og det sker i weekenden den 4. og 5. august ved
en række arrangementer i
København.
Der kan læses mere om
»117 stemmer om drømme
og visioner« på www.forlaget-epigraf.dk

jpr

Bondo besøgte Mjølner-spejderne
BRÆNDESKJULET: Der var ﬁnt besøg i Brændeskjulet på Spejdernes Lejr ved Holstebro mandag. Der holder 350 spejdere
fra Furesø til sammen med deres 50 russiske og svenske
spejdervenner, og mandag troppede borgmester Ole Bondo
Christensen (S) op i fuld spejderuniform for at hilse på Furesøs bidrag til danmarkshistoriens største spejderlejr, hvor
over 35.000 spejdere fra hele landet er samleti denne uge.

ONSDAG
Værløse Bio
10.30 og 19.00: Avalon
13.00: Ice Age 4 - På Gyngende
Grund
14.00: Laputa Slottet I Himlen
15.00: Ice Age 4 - 3D - dansk
tale
17.00: Habemus Papam
17.00 og 20.10: The Dark
Knight Rises
20.30: The Amazing SpiderMan - 3D

Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S) besøgte mandag spejderne fra Mjølner Gruppe i Farum på den enorme Spejdernes Lejr ved Holstebro. Her kigger han nærmere på spejdernes udstyr.
Foto: Torkil Adsersen/Scanpix 2012

Spejderne fra Mjølner Gruppe viste borgmester Ole Bondo Christensen rundt i lejren.

