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Revydirektør klar med nyt initiativ
Mest læste
KERTEMINDE

Stærkt hold bag ny restaurant i
Kerteminde: - Det bliver som en
rejse til Fjernøsten +
KERTEMINDE

Lungebetændelse viste sig at være
coronavirus: Borger på kommunalt
center smittet
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Kim Hammelsvang, Betty Glosted og pianisten Ulf Starup er de første, som folk kan møde, hvis de
siger ja tak til "K - for kultur." Foto: Bogense Sommercabaret

Kerteminderevyens direktør, Mads Nørby, bor nu i Kerteminde,
og han vil derfor gerne drysse mere kultur ud over området.
29 sep. 2020 kl. 15:02
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KERTEMINDE

Tre ting: Det skal du vide om
Kertemindes nye restaurant +
KERTEMINDE

Revy og erhvervsliv rykker sammen i
krisen: Revyen er sikret i fremtiden
KERTEMINDE

Million-legeplads hænger i en tynd
tråd +

Mette Louise Fasdal mlfa@fyens.dk

KERTEMINDE

Smittetallet tager endnu et dyk
i Fyns corona-hotspot: Testbiler på
vej til Langeskov og Munkebo
KERTEMINDE
ANNONCE

Museumsdirektør har 40 års
jubilæum: Fejrede det med en stille
gåtur i Johannes Larsens have
ANNONCE
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Nordøstfyn: - Kerteminde er jo et vidunderligt sted, og jeg vil i de kommende år
investere mere tid og kræfter i revyen, så det giver mening at flytte hertil.
Sådan sagde Kerteminderevyens direktør, Mads Nørby, i maj, da han fortalte, at
han og hans hustru flyttede til Kerteminde, hvor de 1. juli overtog et hus på
Dosseringen.
Nu er det ikke blot revyen, som han gerne vil bruge nogle flere ressourcer på.
Han ønsker også at puste lidt til kulturlivet uden for sæsonen i Kertemindeområdet.
DANMARK

!

Lørdagens corona-tal: 370
nye smittetilfælde i
Danmark

Jeg fornemmer, at det er vigtigt, at der
sker noget kulturelt, og jeg har jo nogle
kontakter.
%

Derfor har han nu etableret "K - for kultur," som skal forsyne Kerteminde,
Langeskov og Munkebo med kultur ved siden af Kerteminderevyen.

KERTEMINDE + For abonnenter

- Jeg fornemmer, at det er vigtigt, at der sker noget kulturelt, og jeg har jo nogle
kontakter, jeg kan trække på, forklarer han.

Million-legeplads hænger i
en tynd tråd
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Populær kabaret
Det første arrangement er allerede klart. Det er den meget roste kabaret fra Café
44 i Bogense,"I den Nordiske Sommernat," med skuespillerne Kim Hammelsvang
og Betty Glosted og med pianist Ulf Starup, der kommer på besøg - først på
Tornøes Hotel 16. og 17. oktober og søndag den 18. oktober i Rønninge
Forsamlingshus.

DANMARK

Utroskab og Birthe Kjær: Få
podcast-redaktørens bedste
anbefalinger lige nu
DANMARK

Lyt med på Erhvervsklubben:
Sydbank køber Alm. Brand Bank,
boligmarkedet når nye højder, og
aktiemarkedet taber pusten
DANMARK

Lyt til politik med Funding &
Løvkvist: Kan Thulesen true sig til at
blive på magten?
DANMARK

Lyt med: En god forklaring på
imamernes sharia-kontrakter
DANMARK

Lyt med: Ring hjem Emil - Har
latinamerikanerne i virkeligheden
magten i USA?
ANNONCE

Mads Nørby vil sende kultur ud i alle hjørner af Kerteminde Kommune. Arkivfoto: Klaus Knakkergaard

Det er nemlig Mads Nørbys hensigt, at kulturen skal ud i alle hjørner af
kommunen, og Rønninge Forsamlingshus har de ideelle rammer, forklarer han
og fortæller, at han i Langeskov har fundet gode samarbejdspartnere i Allan
Thomsen og Poul Erik Grønfeldt.
- Jeg er nu på udkig efter nogle kontakter i Munkebo, fortæller han.
I november og december er revydirektøren klar med en juleforestilling, hvor han
selv spiller sammen med skuespillerne Farshad Kholghi og Lukas Birch.
Mads Nørby understreger, at der ved de forskellige arrangementer bliver taget
hensyn til alle corona-restriktioner.

Har du spørgsmål til livet i Kerteminde Kommune, eller er der
noget, du undrer dig over? Hjælp os med at undersøge de
historier, der har betydning for dig.
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Dine kontaktoplysninger

Navn
E-mail
Telefonnummer (valgfrit)
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få dagens vigtigste nyheder. Du
kan altid afmelde dig igen. Nyhedsbrevene kan indeholde
markedsføring af avisens produkter.
Jeg er over 16 år
Jeg accepterer betingelserne* og Jysk Fynske Mediers
privatlivspolitik

Send
Læs mere om "Spørg redaktionen" her
* Dit spørgsmål og navn kan blive brugt i en artikel på Jysk Fynske Mediers
nyhedssites samt i den trykte avis. Har vi opfølgende spørgsmål, bliver du kontaktet
af en journalist. Du giver samtidig tilladelse til, at Fyens Stiftstidende må kontakte
dig på mail med tilbud på et abonnement. Samtykket kan til enhver tid trækkes
tilbage. Du kan læse vores privatlivspolitik her
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ANNONCE

Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Du kan til hver en
tid afmelde dig igen.
Email

Navn

Skriv din emailadresse

Skriv dit navn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Indtast dit navn og din e-mail-adresse for at modtage dagens
vigtigste nyheder direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene kan indeholde markedsføring af avisens
produkter. Du kan til en hver tid afmelde dig igen. Ved tilmelding accepterer du vores
privatlivspolitik, som du kan læse her.

Tilmeld

0 kommentarer

Sortér efter Ældste

Tilføj en kommentar ...

Plugin til Facebook-kommentarer
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Del med andre:
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Andre læser også
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DANMARK

Tålmodigheden hos
jordejere er slidt: Vores
vandløb bliver ikke renset
op

Utroskab og Birthe Kjær:
Få podcast-redaktørens
bedste anbefalinger lige
nu

SYDFYN

FYN

Om igen: - Der skal gøres
mere for at bevare det
ydre på amtmandsbolig,
siger politikere

Blodig september: Tæt på
lige så mange fynske
traYkdrab som hele sidste
år

ANNONCE

Forsiden netop nu
Mest læste
ASSENS

Målet er at blive Danmarks største
gourmet\ødebolle-brand, men den
vigtigste maskine strejker
FYN

Blodig september: Tæt på lige så
mange fynske traYkdrab som hele
sidste år
KERTEMINDE

Stærkt hold bag ny restaurant i
Kerteminde: - Det bliver som en
rejse til Fjernøsten +

FYN

Blodig september: Tæt på lige så mange fynske traYkdrab
som hele sidste år

NORDFYN

Søn og bror til dræbte: - Jeg havde
håbet på seks år

KERTEMINDE + For abonnenter

Stærkt hold bag ny restaurant i
Kerteminde: - Det bliver som en
rejse til Fjernøsten

ODENSE

Sen aften: Affyring af raket i
Korsløkkeparken markerer, at
narkosalget er åbent
ODENSE

Nu begraves to unge fra dødsulykke

FYN

ASSENS

Er du enig?: Her er de
fynskvalgte
folketingspolitikeres
vigtigste prioriteter for Fyn

Ejer af party- og kulturbus
i vildrede: Christian må
lige nu leve af konens løn

Seneste nyt
15.35

Chelsea slår hul i Palace-muren og
nedbryder den
15.35

Silkeborg sejrer i duel mellem
nedrykkere
15.11

Hestepærer, smørrebrød og det helt
almindelige liv
15.01

Million-legeplads hænger i en tynd
tråd +
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Presset bodega opfordrer kunder til at tegne folkeaktier: Det er ved at være kritisk

15.00

Efterårsferie-aktiviteter på
Biblioteket på KulturØen

LIVE

14.58

Musikteater på Haarby Kro
14.57

Højskoleeftermiddag med fokus på
kirkekunst gennem tiderne
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NORDFYN

Live: Hækkerup vil straffe deltagere i piratfester med 4000
kroner

Søn og bror til dræbte: Jeg havde håbet på seks år

MIDDELFART

Efterårsferie-aktiviteter på
Biblioteket på KulturØen
DANMARK

Først i Valby snart i Aarhus: Umut planlægger stort kebabimperium i Jylland

DEBAT

! Er det virkelig sådan, vi

taler til hinanden i Odense
Byråd?

MIDDELFART + For abonnenter

NYBORG + For abonnenter

Udveksling i en anderledes
tid: Jorja blev i Danmark,
da coronaen ramte

43-årig tiltalt for vold, hærværk og våbenbesiddelse:
Overfaldt kvinde med en kniv og viste softgun frem i
bussen
Politiker anmelder Facebook-trussel: Sætter grænsen når familien involveres
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NORDFYN

Så faldt dommen:
Vanvidsbilist får tre års
fængsel og ti års
frakendelse af kørekortet

ASSENS

Målet er at blive Danmarks største gourmet\ødebollebrand, men den vigtigste maskine strejker

ASSENS + For abonnenter

Forsikringsselskab afviser
at hjælpe frivillige efter
brand: - Det er noget rigtig
møg

FAABORG-MIDTFYN

Tålmodigheden hos jordejere er slidt: Vores vandløb bliver
ikke renset op
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