
VELKOMMEN TIL VORES 
15 ÅRS JUBILÆUM
Dejlige traditioner kan man ikke få for mange af. I Sorø 
har vi nu i 15 år fejret lysets komme efter en lang og grå 
vinter ved Kyndelmisse tide. Det er en skøn tradition, hvor 
store som små og flere generationer sammen nyder nogle 
begivenhedsrige timer ude i vores by, der denne aften på 
magisk vis tager sig noget anderledes ud, end den plejer.

Denne samskabende event, har aktører fra de kommunale 
institutioner, foreningslivet, private firmaer, pengeinstitut-
ter, kunstnere og mange frivillige, der hvert år alle er med til 
at forfine Kyndelmisse lysfesten og gøre den til en succes.

Dette kulturarrangement kan løbe af stablen takket 
være eksterne samarbejdspartnere, lokale sponsorer og 
alle Jer, der støtter op om lysfesten og har købt et turpas.

En kæmpe tak skal ligeledes lyde til alle de frivillige, som 
bidrager på forskellig vis til at gøre Sorøs Kyndelmisse 
Lysfest til den store oplevelse den er.

På vegne af Kyndelmisse arbejdsgruppen ønskes I hjertelig 
velkommen til et brag af en Kyndelmisse lysfest 2016.

Projektleder Sanne Lohmann
Sorø Bibliotek

Velkommen
Borgmesteren Gert Jørgensen
byder velkommen til årets 
Kyndelmisse Lysfest 2016 
i Storgade – ud for Nordea. 
Han sætter også fut i bålfadene.

Akademigrunden
01 Gudstjeneste / Klosterkirkirke
02 Chorus Soranus / Festsalen
03 Rundvisning / Akademiet
04 Gyselige rundture / Midtby
05 Rundvisning / Klosterkirken
06 Hauchs Physiske Cabinet
07 I Hilkers fodspor /Akademiet
08 Saxos celle / Klosterporten
09 Akademihaven
10 Videncenter / Auditorium
11 Ungt lys / Store plads
12 12 Soranere / Ridehuset
13 Astronimisk lys / Naturf.bygn.
14 Støvlet Katrine / Skjalm Hvide 

Torvet
15 Rundvisning / Rådhuset
16 Fortælletelt / Torvet
17 Dunkelfolket / Midtbyen

Storgade
18  Sorø Bibliotek 
19  Jul i Sorø / Lokalhist. Arkiv  
20  IPad skattejagt / Biblioteket 
21  Sorø Kunstmuseum 
22  Sorø Museum 
23  Galleri Partzerre  
24  Victoria Teatret / Mand falder 
25  Turpas og billetter / Nordea  
26  Danske Bank 
27  Sydbank  
28  Sparekassen Sjælland 
29  Ruds Vedby Borgspil 

Mellemrum
30  Gården ved boghandleren 
31  Porten ved biblioteket 

Holberg Arkaden
32  Mød Rotary  

Rundt i byen
33  Sorø Modeljernbaneklub   
34  Kulturcafé Ludvig 
35  Åben Bunker / Frederiksvej  
36  Vinderbaderne / Ved søen 
37  Sorø Roklub / Ved søen 
38  Sorø Rådhus / Rådhusvej 8 
39  Lørdag i Hallen / Sorø Hallen 

Afslutning
40  Fakkeloptog / Klosterporten 
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EN NAT 
SOM INGEN ANDEN
Turpasset i din hånd er en magisk nøgle. En nøgle, som 
kan åbne låste døre og give adgang til skjulte steder og 
svundne tider. Med nøglen i din hånd kan du opleve byens 
rum, som de tager sig ud, når vi alle sover, og nattens væs-
ner har frit spil. Du kan rejse til stjernerne, mærke skønhe-
den i den fortryllede have og følge skyggernes sælsomme 
ballet. Du kan møde mørkefolk og maskebærere. Du kan 
lytte til lyden af mange stemmer, der hæver sig i sang mod 
hvælvingerne. Du kan se byen i et lys, du aldrig glemmer. 
Kyndelmisse er en kulturnat som ingen anden. Afdæmpet, 
underspillet og fuldstændig magisk. En kulturnat, som er 
blevet en del af byens sjæl, og som takket være indsatsen 
fra hundredevis af frivillige kræfter udvikler sig år for år og 
byder endnu flere inden for. 

Velkommen til Kyndelmisse lysfesten 2016 
Borgmester Gert Jørgensen

Adgangsbilletter 
Af hensyn til begrænsede pladser på udvalgte rundvisninger og 
forestillinger, kræves der udover turpas også adgangsbillet.

Adgangsbilletten er nødvendig til:
– Gyselig rundtur i midtbyen
– Rundvisning i Klosterkirken incl. kirkeloft
– Foredrag på Hauchs Physiske Cabinet
–  Rundvisning på det gamle rådhus på Torvet
– I Hilkers fodspor på Sorø Akademi
– Rundvisning på Videncentret
– Fortælletelt på Torvet

Udlevering af adgangsbilletter
Adgangsbilletter er GRATIS og skal hentes på selve dagen!
Adgangsbilletter udleveres i Nordea, Storgade 22, Sorø
Lørdag, den 23. januar fra 16:15 – 20:00

For at give alle lige mulighed for at få gratis adgangsbilletter 
til arrangementerne, kan adgangsbilletter ikke reserveres på 
forhånd, men skal hentes på dagen.
– der skal vises turpas, når du henter adgangsbilletter
– du kan hente 1 stk. adgangsbillet pr. arrangement pr. turpas
 (så længe der er ledige pladser)
– adgangsbilletter til børn kan hentes samtidig.

 ADGANGSBILLET
 skal vises ved de med      nævnte aktiviteter 
 sammen med turpasset!

Borgmester GERT JØRGENSEN Åbner Kyndelmisse Lysfesten 
og sætter fut i bålfadene

VELKOMMEN TIL LYSFEST 2015
STORGADE UD FOR NORDEA/BIBLIOTEKET

16.45

4    EN HILSEN FRA BORGMESTEREN 6    AKADEMIGRUNDEN

Under titlen LYSET VOKSER
vil Jimmi Roger Pedersen kompo-
nere et værk for drenge-mandskor 
og kontrabas som uropføres ved 
dette års Kyndelmissegudstjeneste. 
Værket er bestilt af og tilegnet Sorø 
Drengekor, som er stiftet i 2012 
med dirigent Merethe Køhl Hansen.

Jimmi Roger Pedersen er freelance 
bassist, komponist og lærer og har 
studeret hos Niels-Henning Ørsted 
Pedersen. Han har i 15 år turneret 
rundt i hele verden sammen med 
jazz-verdensstjerner og har været 
med til at indspille mere end 100 
CD’er. Han underviser, komponerer 
musik og har sit eget jazzspillested i 
København: KaffeKontra.

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE 
 SORØ KLOSTERKIRKE

17:15

Sognepræst Lis Samuelsen

Oplev glæden ved at synge i et stort kor, sammen med 
Chorus Soranus. Der vil blive lejlighed til at synge med 
på fællessange og mulighed for at deltage i flerstemmig 
korsang. Chorus Soranus vil også byde på et par numre. 
Varighed: 30 min. 

CHORUS SORANUS
 FESTSALEN PÅ SORØ AKADEMI (1. SAL)

17:15 + 18:15

Rundvisning i den store mørke hovedbygning v/lærere
og elever fra Sorø Akademi. Husk lommelygte.
Varighed: 45 min.          

RUNDVISNING PÅ AKADEMIET
 MØDESTED: AKADEMIETS HOVEDTRAPPE

19:00 + 19:10 + 19:20 + 19.30 +19:40  
20:00 + 20:20 + 20:40 + 21:00

Michael Pihl Hansen og Niels Vandrefalk, Holberg Teatret
Varighed: ca. 45 min.                

GYSELIGE RUNDTURE  I MIDTBYEN
 MØDESTED: AKADEMIETS HOVEDTRAPPE

18:30 + 20:00
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RUNDVISNING I KLOSTERKIRKEN 
 KIRKENS HOVEDTRAPPE

19:00 + 19:30 + 20:00 + 20:30 + 21:00

Highlights og overraskelser i Hauchs Physiske Cabinet. 
Varighed: 30 min. Max 30 personer pr. forestilling.

HAUCHS PHYSISKE CABINET 
 VÆNGET, AKADEMIGRUNDEN 

18:30 + 19:30 +20:30

Omvisning i Akademiets Hovedbygning ved Steen Jensen. Vi ser 
på de mange kunstværker og koncentrerer os især om Hilkers ud-
smykninger af lokaler og gange. Forbilledet er Pompei, men her er 
udsmykningerne præget af danske fugle, dyr og planter.
Mødested: indgangen til hovedbygningen i Fratergården.
Max 35 personer. 
Varighed: ca. 45 min.

I HILKERS FODSPOR 
PÅ SORØ AKADEMI 
 INDGANGEN TIL HOVEDBYGNINGEN

18:15 – 19:00

Familien i Klosterporten byder velkommen til lysfest i Saxos Celle.
Indgang gennem døren inde i selve Klosterporten.

I Saxos Celle bydes der på kunstneriske overraskelser. Vi vil bede 
folk om, at gå stille ind og ud “mellem” overraskelserne.

SAXO’S CELLE 
 INDGANG AD SIDEDØR / KLOSTERPORTEN

18:30 – 19:30 + 20:15 – 21:15.

Rundvisning i kirken og på kirkeloftet ved lærere 
og elever fra Sorø Akademi.
Max 30 personer pr. gang. Husk lommelygte.
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STORGADE    1514    TORVET

Oplev Dunkelfolkets maskeparade i Storgade og på Torvet 
–  komiske tableauer og uforglemmelige møder med publikum .

19:00 – 19:45 kommer Dunkelfolket på afveje i Akademi-
haven. Se, hvad skovens dunkle væsner finder på ...

DUNKELFOLKET
IMPROVISATORISK GADETEATER
 17:00 – 17:45 + 19:00 – 19:45

SORØ BIBLIOTEK (17 – 22)
 OPLEV MØRKET & PRØV FISKEDAMMEN

17:00 – 22:00 PÅ BØRNEBIBLIOTEKET

Kom og gå på opdagelse i mørket – og prøv lykken i Fiskedammen.

SANG V/ SARA MOSSIN & CARL-CHR. BRINGGAARD 

17:30 + 18:30 + 19:30 + 20:30 I FORHALLEN

Varm dig på en sang med Sara Mossin og Carl-Chr. Bringgaard 
og Højskolesangbogen.

NYD AKUSTISK GUITARMUSIK

18:00 + 19:00 + 20:00 + 21:00 I FORHALLEN

CODING PIRATES SORØ

17:00 + 22:00 PÅ VOKSENBIBLIOTEKET

Kom og mød Coding Pirates Sorø og se resultatet af koder skabt 
af børn og unge. Er du klar til at blive tryllebundet af naturviden-
skabens verden af muligheder og kreative tanker? Har du lyst til 
at se, hvad helt unge kan skabe ved at tænke logisk og kreativt? 
Oplev resultatet af hårdt arbejde, som rigtige IT-iværksættere! 

Vi serverer kaffe og te.
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Kom og se ny og spændende opsætning af udstillingen om Sorø 
Akademi. Udstillingen hedder ”Akademiet og byen” og handler 
om det gensidige forhold mellem akademi og by, som var meget 
tydeligt for 100 år siden. Den nye opsætning er et led i marke-
ringen af Sorø Museums 100 års fødselsdag i 2016.

SORØ MUSEUM 
 UDSTILLINGEN “AKADEMIET OG BYEN”

17:00 – 22:00

Hele Galleriets grund-ide hviler på et lys i mørke, et helle hvor ruti-
ner og trivialiteter brydes. Maleriet er for Steen Marborg en kreativ 
skabende proces, der i bund og grund gør ham hel og de enkelte bil-
leder bliver til små fikspunkter med mening og nerve. Billedkunst 
rækker ud og skaber forbindelse til det der var og er, på tværs af 
mennesker, forskellighed og aldre. Galleriet skal tjene til andres 
lyst og pirre nysgerrigheden hos den enkelte. Til dagen vil der være 
mulighed for at se et portræt af Lysmageren PH og flere andre af 
Vor tids “Lysmennesker”. Så paletten skal fyldes, lys på ofte mørkt 
grundede lærreder og som en del af Sorøs initiativ og virketrang, 
ser han frem til årets lysfest og byder indenfor.

GALLERI  PARTZERRE
 STORGADE 6B  V/STEEN MARBORG

17:00 – 22:00

Hvad sker der, når en verdenskunstner pludselig mister sine natur-
givne evner? Filminstruktøren Anne Wivel har fulgt sin ven, male-
ren Per Kirkeby på nært hold, efter at han faldt ned ad en trappe og  
slog hovedet. Han havde tidligere overvundet følgerne af en 
hjerneblødning og to blodpropper, men faldet på trappen for to år 
siden resulterede i en hjerneskade, der forhindrer ham i at arbejde.

“MAND FALDER”
DANSK DOKUMENTARFILM OM 
MALEREN PER KIRKEBY

        VICTORIA TEATRET

18:00 – 20:00
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Kom og mød Sorø Rotary Klub i det tidligere banklokale i Arkaden 
(overfor Matas). Vi vil gerne fortælle om vores udvekslingspro-
gram for unge studerende, Sorø Byløb og Rotarys humanitære 
arbejde. Mød de spændende danske unge, der som udvekslings-
student har været på deres livs rejse og mød vores nuværende 
brasilianske student Levir. Kom og få en snak med os – om du er 
til løb – er ung og kunne tænke dig at komme et år til udlandet, eller 
bare er nysgerrig på, hvad Rotary er. 

Se fotoudstillingen af Sorø Byløb. Fotos er taget af den lokale 
fritidsfotograf Søren Hvid, som tager reportage-, natur- og por-
træt-fotos.

MØD ROTARY
 HOLBERG ARKADEN

17:00 – 20:00

Kom og se Sorø by i miniature og se Sorø modeljernbaneklubs 
fine samling af tog fløjte til afgang. 
Øl og vand kan købes.

SORØ MODELJERNBANEKLUB
 DR. KAARSBERGSVEJ 3, KÆLDEREN

17:00 – 22:00

Kyndelmisse er det tidspunkt på året, hvor vi alle længes 
imod lysere tider. Oplev dette på Kulturcafé Ludvig – se 
isen smelte – lyt til fuglenes lette og lyse forårskvidrende 
stemmer. Alt sammen til den mest afslappende og smuk-
ke musik fra nogle af verdens største komponister. Men 
ingen aften på Kulturcafe Ludvig uden levende musik – 
kl. 18:00, 19:00 og 20:00 spiller og synger ”Traktørerne” 
glade forårssange. Vi serverer igen i år Sorøs bedste kyl-
ling-karry suppe. Alle børnene vil vi forkæle med en gratis 
FORÅRSGRØN muffin.

IMOD LYSERE TIDER  (17 – 22)
 KULTURCAFÉ LUDVIG / INGEMANNSVEJ 5

UNDERHOLDNING 18:00 + 19:00 + 20:00

Kom ned i mørket og oplev stemningen fra 2. verdenskrig 
i en af Sorøs bunkere, som er udstyret med lydeffekter og 
autentiske materialer fra besættelsestiden. 
17:00 – 22:00  Åben bunker v/Knud Pedersen.
18:00  v/Ole Ring. 
20:00  v/Jussi Wolkowitz.

SORØ I MØRKE TIDER (17 – 22)
 BUNKER VED VÆRKERNE (FREDERIKSVEJ)
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AKADEMIGRUNDEN    1110    AKADEMIGRUNDEN

En uforglemmelig lysoplevelse pro-
duceret af STC Stenlille v/Morten 
Lind og musik af Jesper Fink-Jensen.

Rundvisning ved projektkoordinator
Uffe Sveegaard.

Varighed: ca. 20 min.
Max 45 deltagere pr. gang
Øl og vand kan købes.

DEN 
FORUNDERLIGE 
NATTEHAVE  
 KINAHØJEN 
 AKADEMIHAVEN

18:00 – 22:30

SCIENCETALENTER 
PÅ VIDENCENTRET 
 AUDITORIUM LEHMANN
 (SOM OGSÅ ER VENTESAL)

18:00 + 18:30 
19:00 + 19:30

Ungt Lys er en gruppe af unge på tværs 
af fag, der alle interesserer sig for lys. 

Som en del af Dansk Center for Lys 
skaber Ungt Lys netværk inden for 
lys, deler viden og arbejder med lys-
projekter med en bred vifte af sam-
arbejdspartnere, så som Musikhuset 
Århus og Kulturnatten KBH.

LYS PÅ SORØ
AF “UNGT LYS”   
 STORE PLADS PÅ
 AKADEMIGRUNDEN

18:00 – 22:00

12 Soranere udstiller:
“Lyset i kunsten – kunsten i lyset”. 

12 SORANERE 
 GYMNASTIKSALEN PÅ
 AKADEMIGRUNDEN
 (DET GAMLE RIDEHUS)

17:00 – 22:00
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22    STORGADE

I Café Nordea udleveres gratis ad-
gangsbilletter til de arrangementer i 
turpas programmet, der er markeret 
med et A. Medbring turpas når du 
henter adgangsbillet(ter). Vi byder 
på kaffe, kage og underholdning. Se 
mere om adgangsbilletter på side 5.

TURPAS & 
ADGANGSBILLET
 NORDEA

16:15 – ca. 20:00

Slip fantasien løs og dryp med farvede 
lys og lav egne sjove figurer. ”Pondus” 
kigger forbi i løbet af aftenen. Der vil 
være kakao og kaffe at varme sig på.

DRYP MED 
FARVEDE LYS 
 DANSKE BANK

17:00 – 22:00

STORGADE    23

Kig forbi til en snak og lidt mundt-
godt. Børn kan blive ansigtsmalet 
fra kl.17.15.

ANSIGTSMALING
TIL BØRN 
 SYDBANK

17:00 – 22:00

Vi byder i anledning af vores 190 års  
fødselsdag i december på varm cho-
kolade, saftevand, kaffe og lagkage.
 
Først på aftenen får vi besøg af en 
hemmelig gæst, der helt sikkert vil til-
trække mange børn og barnlige sjæle.

EN HEMMELIG 
GÆST 
 SPAREKASSEN SJÆLLAND

17:00 – 22:00
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Oplev kontrasten mellem kulde og varme ved at prøve en 
tur i en varm sauna kombineret med et dyp i den kolde 
sø. Medbring træsko eller lignende, badetøj, håndklæde 
og gerne en badekåbe. Vejen til vandet bliver ledt af lys og 
levende fakler på broen – det kan kun blive en fantastisk 
varm, kold og smuk oplevelse. Der serveres varm suppe 
til alle, der har været i vandet!

17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 
Ved Sorø Lystfiskerforening – for enden af Frederiksvej

“HOLD HOVEDET KOLDT”
I BAD & SAUNA MED SORØ VINTERBADEKLUB

 VED SORØ SØ – FOR ENDEN AF FREDERIKSVEJ

17:00 – 20:30

Prøv kræfter med ergometerroning og få en snak med vores 
verdensmester i ergometerroning og dygtige roere på vandet.

SORØ ROKLUB 
I FAKLERNES SKÆR
 SORØ ROKLUB (FOR ENDEN AF FREDERIKSVEJ

17:00 – 22:00

RUNDT I BYEN    29

For første gang kan man ved årets Kyndelmisse Lysfest få en 
rundvisning på Sorø Rådhus og se den nye tandplejeklinik på 
Rådhusvej. Få varmen i rådhusets kantine, som i aftenens an-
ledning sælger rådhuspandekager. Rundvisningerne forestås af 
kommunaldirektør Søren Kjær, vicekommunaldirektør Søren Ole 
Sørensen samt centerchef for Børn og Familier, Henrik Madsen. 
Rundvisning hver halve time. 
Varighed ca. 40 min. Max 25 personer.

RUNDVISNING PÅ RÅDHUSET
– KOM BAG KULISSERNE
SORØ RÅDHUS, RÅDHUSVEJ 8, BORGERSERVICE

 17:15 – 22:00

Kig indenfor i Sorø hallen og se og oplev hvad ”Lørdag i hallen” er, 
prøv de forskellige idrætsaktiviteter og mød de entusiastiske fri-
villige i foreningen, der står bag. Med ”Lørdag i Hallen” har børn og 
unge i Sorø Kommune en unik mulighed for en fantastisk aften i 
Sorø hallen flere gange om året. 

LØRDAG I HALLEN
 SORØ HALLEN, RINGSTEDVEJ

18:30 – 22:30
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Foredrag og lysbilleshow af Palle Dickow. 
Varighed: 1 time.

ASTRONOMISK LYS – FRA 
BJERGTOP OG RUMTELESKOP
 NATURFAGSBYGNINGEN 
 PÅ AKADEMIGRUNDEN

19:00

Drikkevarer: glühwein, hvidvin, rødvin, sodavand og Coisbo Beer 
fra Danmarks førende brygmester.

DEJLIG 
VARM 
OG STÆRK 
PORRE-KARRY 
KYLLINGESUPPE
 SERVERES AF REST. STØVLET KATRINES HUS
 I “SKJALM HVIDE” PÅ AKADEMIGRUNDEN

17:00 – 21:00

Rundvisning og fortælling om restaureringen af det gamle 
rådhus v/borgmester Gert Jørgensen. Max 20 pers. pr. gang.

RUNDVISNING I DET GAMLE 
RÅDHUS PÅ TORVET
 MØDESTED: FORHALLEN

17:30 + 18:30 + 19:30 + 20:30

FORTÆLLETELT, MUSIK OG 
SANG PÅ TORVET
       TELTET PÅ TORVET

17:30 + 18:30 + 19:30

Tag med til Lønneberg og mød Emil en iskold vinternat. 
Sneen lig ger højt, og det gælder liv og død. Forfatter Anna- 
Marie Helfer fortæller his torien for børn fra 5-6 år og deres 
voksne. Fortællingen indrammes af svensk folkemusik 
på harmonika v/ Rosa Madsen.  Anna-Marie Helfer præ-
senterer ligeledes egne værker. Varighed: ca. en halv time.  

Musik og sang med Sanne Flade Larsen og Annette 
Hermansen akkompagneret af Jesper Fink-Jensen.

20:15 – 21:45
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Lokalhistorisk arkiv viser billeder fra 
”Jul i Sorø” i gården. Inde i varmen 
i Arkivet vil der være udstilling om 
”Jul i Sorø” fra 1953 til nu, og de 
frivillige medarbejdere er klar til, at 
besvare spørgsmål og få en snak om 
Sorøs historie.

JUL I SORØ
 LOKALHISTORISK ARKIV

17:00 – 22:00

Tag på børneskattejagt med din egen 
IPad og bliv klogere på din by. Skatte-
jagten starter og slutter på Sorø Bibli-
otek. Svarene afleveres senest 21:45. 
Der trækkes en vinder. Præmien er 4 
bio-billetter til Victoria.

BØRNESKATTEJAGT 
MED EGEN IPAD 
 FORHALLEN SORØ BIBL.

17:00 – 21:45

STORGADE    19

SORØ KUNSTMUSEUM  (17 – 22)
        SKYGGEBALLET

17:00 + 17:30 + 19:00 + 19:30

Gæt et værk med skyggeballet. Kom og oplev dansere fra Sorø 
Balletforening fortolke 5 værker på Sorø Kunstmuseum. Du kan 
gætte med og bagefter få svaret og meget mere i Quick-guide-om-
visningen.

QUICK-GUIDES

17:15 – 21:00

Kom tæt på et værk i vores korte guides à 15 min. varighed. 
Museets formidlere fortæller hver halve time om et kunstværk i 
museets sale. Max. 12 personer pr. omvisning.

LIVE MUSIK I MUSEUMSCAFÉEN

18:00 + 20:00 

Få varmen og nyd musikken, når orkester og elever fra Sorø 
Musiske Skole spiller i museumscaféen.

VARME OG SUPPE

17:00 + 21:30 

I caféen byder vi hele aftenen på varme, suppe og god musik.
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24    STORGADE

Mød skuespillerne fra Ruds Vedby Borgspil, når de forvandlet 
til trolde og andre mystiske væsner, i løbet af aftenen bevæger 
sig rundt i de mørke gader.

RUDS VEDBY BORGSPIL
 SORØ MIDTBY & AKADEMIHAVEN

Hvornår er der et mellemrum? Et sted i mellem berøring og afstand 
opstår mellemrummet, og selvom vi ikke har en præcis definition 
på begrebet, kan vi oftest godt blive enige om, hvornår et mellem-
rum er eller ikke er tilstede. Oplev et mellemrum i gården ved 
Nisted Bruun Reklamebureau, Storgade 29B.

Se perler af lys dryppe fra visdommens træ, mens bobler af lyd ud-
fylder mellemrummet.

Af Skolepigerne Teresa Olesen, Rosa Jensen, Frida Jensen, Freja 
Thonke samt Sanne Lohmann og Tina Nisted Ekstrøm.

“MELLEM RUM”
PERLER AF LYS – OG BOBLER AF LYD

 I GÅRDEN VED NISTED BRUUN / STORGADE 29

18:00 – 22:00

STORGADE    25

DU kan være med til at skabe 
kunst i bybilledet på Kyndelmis-
seaftenen. På en stor træplade 
med 5.300 gule og røde opsatte 
”post it” kan du skrive en hilsen 
og udtrykke din taknemmelig-
hed for lige det, der falder dig ind. 
Tak for livet, tak til familien eller 
en god ven, som betyder noget 
for dig – det er dig, der bestem-
mer indholdet af hilsenen. Husk 
en pen i inderlommen.

”Kunstværket” udstilles samme 
sted i ugen efter Kyndelmisse 
lysfesten, hvor alle hilsenerne 
kan ses. Arrangeret af Sorø 
Fri Fagskole i samarbejde med 
Sanne Lohmann.

“MELLEM RUM”
SIG TAK TIL HVEM DU VIL 
– OG FOR HVAD DU VIL

 PORTEN VED 
 SORØ BIBLIOTEK

17:00 – 22:00
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30  AFSLUTNING PÅ ÅRETS KYNDELMISSE LYSFEST

FAKKELOPTOG 
FRA KLOSTERPORTEN
 MED SORØ UNDERHOLDNINGSKOR
 
21:45

Vi siger farvel til Kyndelmisse jubilæumsfesten med manér og går 
i fakkeloptog sammen med et syngende Sorø Underholdningskor 
fra Klosterporten til Kinahøjen (forbi Akademiets hovedbygning og 
igennem Akademihaven).

Ved Kinahøjen synger Underholdningskoret et par stemningsfulde 
vintersange, inden vi siger tak for denne gang.  

Fakler kan købes inden for Klosterporten fra kl. 21:15.
(så længe lager haves). Der må gerne anvendes lightere og lys 
fra mobiltelefoner som erstatning for fakler.

Belysning i Sorø by og på Akademigrunden er igen i år skabt i 
arbejdsgruppen i samarbejde med

– Elco
– Elektrogården
– J&L Elektrik
– Multi-tech
– Nyrup Installation

Sorø Brandvæsen udfører facadebelysning på Sorø Klosterkirke.

Seas Nve og Philips står for lyssætning på det gamle rådhus på 
Torvet og Louis Poulsen oplyser Klosterporten.

STC illuminerer Akademihaven.

BELYSNING I BYEN 
OG PÅ AKADEMIGRUNDEN

SAMARBEJDSPARTNERE    31

40

LYSFEST I SORØ 
23. Januar 2016 kl . 17 - 22

Kulturudvalget Sorø kommune  /  Sorø Spare- og Lånekasses Fond

Sorø Trælast XL Byg  /  Stiftelsen Sorø Akademi  /  Fonden Præstø Brand

Brand  af 1848 Fond  /  Nygaards Turist- og Minibusser  /  Egholtfondet

Nordea Danmark Fonden  /  Nisted Bruun Reklamebureau  /  Seas Nve  /  Philips

ELCO  /  Elektrogården  /  J&L Electrik  /  Multi·Tech  /  Nyrup Installation

Sorø Brandvæsen  /  STC Scener  /  Ungt Lys  /  Louis Poulsen

 Kulturstyrelsen  /  Statens Kunstfond

TAK!
TIL VORES SPONSORER

R
E

T
 T

IL
 Æ

N
D

R
IN

G
E

R
 F

O
R

B
E

H
O

L
D

E
S

 A
L

L
E

 A
K

T
IV

IT
E

T
E

R
 /

/ 
n

is
te

d
-b

rr
u

n
.d

k


