Birkerød Torvedage sæson 2020
Events/underholdning på lørdage på Torvepladsen i torvets åbningstid mellem 10-14,
et varieret program for alle aldre. Der har været PR (tekst+fotos) i Rudersdal Avis og i
Frederiksborg Amts Avis (annoncer og pressemeddelelser) og de sociale medier:
Oplev Rudersdal, Webby og facebooksiderne: Birkerød Torvedage og Vi elsker vores
by – Birkerød samt Instagram.
Ligesom hele verden blev ramt af corona, blev også Birkerød Torvedage en måned
forsinket i åbningen af 8. sæson. Vi startede i år lørdag 6. juni.

Lørdag 6. juni
Til tonerne af svingende jazz, soul
og latin fra Quintet Sans Souci
åbnede torvedagene. Det er
herboende dansk-amerikanske
sangerpar Katrine Rømhild og Paul
Kim med rytmegruppe.

Lørdag 13. juni
Er du til PIP eller PYNT – QUIZZ eller
KLOG? Det blev alletiders Torvedag i et
godt samarbejde mellem Birkerød
Torvedage, Kommunens Kultur og
Teknik og Miljø. Udgangspunktet var
FN´s Verdensmål med Bæredygtighed i
Børnehøjde.

Lørdag 20. juni

Herlig fransk sigøjnerjazz med
musik inspireret af Django
Reinhardt. Flemming Honig
med sin trio.

Lørdag 27. juni
Rudersdal Musikskoles fantastisk
dygtige elever underholdt igen i
år på Torvet. Denne lørdag var
det Green Leaves.

Lørdag 4. juli
”Ung i Rudersdal” erobrede Torvet
med forskelige aktiviteter: Bandet
Velvet Sound gav koncert mens SSPkonsulent, fritidsunderviser og FÅSmedarbejdere stod til rådighed.

Lørdag 8. august

Efterårssæsonen blev åbnet i år uden
det traditionsrige morgenbord, derimod
blev Birkerød Båndet indviet. På Torvet
fortalte storyteller AnneMarie Krarup
historier for unge og voksne.

Lørdag 15.august

”Ninas Jazzkonstellation”. Nina
Berg Løgager og Steen Christian
Hansen på bas. Der var feel-good
og tilbagelænet lounge stemning
for ”body and soul”.

Lørdag 22. august
Skøre strømere. Teatertruppen Dansk
Rakkerpak har gjort gadeteater til deres
speciale. Lov og orden skal opretholdes
og det gjorde det skrupskøre politikorps
med humor, kærlighed og blink i øjet til
glæde for alle på Torvet og i hovedgaden.
Rudersdal Kommune stod som arrangør.

Lørdag 29. august
Mathilde Falch bor i Birkerød og
underholdt akustisk og solo på
Torvet med sin guitar. Hun
sluttede sin koncert af med en
nyskrevet ”Birkerød Torvedage
sang” så alle var glade.

Lørdag 5. september
Ungdomsbandet ”Velvet Sound” er
kendt for deres "vilde rock", inspireret
af bl.a. Guns N' Roses og Jimi Hendrix.
Men her var musikken tilpasset
stadeholdere og Torvets gæster.

Lørdag 12. september
Verdensmusik med den
brasilianske sanger og guitarist
Rogério Kalinowski og lokale
guitarist Martin Martin
Meldgaard med smooth BossaNova og Latin Jazz klassikere.

Lørdag 19. september
JazzLine Band spillede iørefaldende
jazz fra American Songbook med
inspiration fra Bossa-Nova og
swing.

Pga corona valgte vi at aflyse de to sidste lørdage, derfor blev lørdag d. 19.
september den sidste Torvedag i 2020.
d. 28.oktober 2020

