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STATIONSFORPLADSEN. Masser af mennesker deltog i lørdags ved indvielsen af 
Stationsforpladsen i Hedehusene. Festen blev fejret i det gode vejr med både musik og 

masser af balloner. Pladsen har været længe undervejs og nu er der så endelig mulighed 
for at sætte sig ned på den hyggelige plads med en kop kaffe og få sig en lille snak. / 18
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Mand overfaldet 
på Taastrup Torv
EFTERLYSNING: Fredag aften blev 
en 55-årig mand overfaldet på 
Taastrup Torv af tre unge mænd. 
Mændene både slog og sparkede 
ham, mens han lå på jorden. Da 
en 45-årig mand forsøgte at stoppe 
overfaldet, fik han også nogle slag. 
Politi vil meget gerne i kontakt 
med et af vidnerne, en kvinde, 
der optog overfaldet på video, 
hvilket hun selv fortalte. Videoen 
kan indeholde vigtige oplysninger 
i politiets efterforskning. / 8

FRA SPANIEN TIL HEDEHUSENE. 
Komponist og pianist Alicia 
Sevilla er flyttet til Hedehusene, 
hvor hun elsker at bo. 
Læs side 4 & 5

Fra øjenvipper  
til flintesten
99 GANGE VESTEGNEN: Kroppedal 
Museum åbnede fredag sin store 
udstilling, som gennem 99 gen-
stande fortæller Vestegnens histo-
rie. Der er blandt andet et 15.000 
år gammelt redskab i flintesten, en 
døbefont fra Sengeløse Kirke og et 
sæt kunstige øjenvipper og negle 
fra ’Prinsesserne fra Blokken’. Bor-
gerne på Vestegnen er selv flittigt 
kommet med genstande til udstil-
lingen. / 16
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Få en hel gardinforretning hjem til Dem
Vi kommer med over 1.200 stk. prøver.
 Gardiner
 Markiser
 Persienner
 Foldegardiner
 Lamelgardiner

 Rullegardiner
 Plisségardiner
 Panelgardiner
 Gardinvask

Overalt på Sjælland: Tlf. 70 25 35 50

www.miga-gardiner.dk

Strandfelt
Taastrup, Albertslund & Glostrup
43 99 48 11

Gi’r du kaffen?
Så gi’r vi et gratis

Salgstjek

Ring 43 99 62 60 
 Hvis du også vil have solgt din bolig!

Et godt boligsalg
kræver en seriøs
indsats
Skal vi også sælge din bolig?

Vi tilpasser markedsføringen til hver enkelt bolig - Kontakt os og hør hvad
vi vil gøre specielt for at sælge din bolig på den bedste måde...

Skiffard & Simonsen Tlf. 43 71 44 22
Nybolig
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R E D A K T I O N G R A F I S K  Z O N EA N N O N C E R

AF PERNILLE ROHDE
pernille.rohde@sn.dk

HEDEHUSENE:  Hun ligner en 
filmstjerne og spiller som en 
drøm. Indtil fornylig var hun 
et ubeskrevet blad for de fle-
ste her i byen, men i februar 
gav hun koncert i Rønnevang 
Kirke.

Alicia Sevilla er pianist og 
komponist, født i Valencia i 
Spanien og nu borger i Hede-
husene, hvor hun flyttede til 
for halvandet år siden med sin 
mand Ignacio.

Det var ikke venner eller 
familie, der lokkede hende til 
det kolde nord, men eventyr-
lyst og en stor sympati for de 
skandinaviske samfund.

»Jeg kan virkelig godt lide 
den danske kultur og den måde 
man lever på i de skandinavi-
ske lande, fordi man her har 
mulighed for at vokse og udvik-
le sig. Jeg synes de skandinavi-
ske lande er foran andre lande 
på mange områder,« siger hun.

Første gang Alicia var i Dan-
mark, var det som turist, hvor 
hun blandt andet besøgte en 
Rudolf Steiner Skole, som hun 
blev meget begejstret for, fordi 
de vægter musik højt i under-
visningen. 

Da hun og Ignacio fik lyst 
til at prøve at flytte til et andet 

land, var de enige om, at det 
skulle være i Skandinavien. 
Valget faldt på Danmark og 
hjembyen blev Hedehusene, 
hvor de nu har boet i halvan-
det år og er meget glade for 
at være.

På konservatorium tidligt
Alicia er født i Valencia i det 
østlige Spanien, men flytte-
de som voksen til Bilbao i 
nordvest. Fra hun var fire 
år har musik haft en me-
get stor betydning.

»Da jeg var fire-fem år 
begyndte jeg at gå til 
dans og her åbnede 
musikkens verden 
sig for mig. Jeg blev 
især meget fascine-
ret af Tchaikovsky 
og ret hurtigt vidste 
jeg, at jeg ville kom-
ponere musik. Jeg 
begyndte at spil-
le klaver og kom 
på musikskole 
som syvårig og 
på konservatoriet 
som otteårig,« for-
tæller Alicia,

S o m  1 6 - å r ig 
komponerede 
hun sit første 
musikstyk-
ke for flere 
i n s t r u -
menter. 
Det har 
t i t l e n 

’Hope’. Senere er det blevet 
til mange musikstykker.

Hun bliver meget tit spurgt 
om, hvilken musikgenre hun 
komponerer og det er ikke helt 
let at definere.

»Det er svært at sige, præcis 

hvilken genre det er, fordi den 
ikke passer ind i en bestemt 
definition. Men jeg vil beskrive 
min musik som klassisk, mini-
malistisk, følsom og let at lytte 
til,« siger Alicia.

Hun arbejder på Michael 
Skolen i Herlev, som 

er en Rudolf Steiner 
Skole. »Stei-

nermåden at 
undervise 

på er ikke 
perfekt, 
m e n 
de har 
mange 
g o d e 
i d e e r 
o g 
det er 
m e -

get udviklende for eleverne, 
at de har så meget musikun-
dervisning. At spille musik er 
en måde at udvikle følelser på 
og man lærer samtidig disci-
plin, fordi man skal følge nog-

le regler. Og endelig giver det, 
at være en del af et orkester, 
nogle virkelig vigtige kompe-
tencer til at arbejde sammen 
og være en del af en gruppe,« 
siger Alicia.

Hun underviser eleverne i 
klaverspil og har fået mange 
kontakter til andre musikere, 
der arbejder på skolen. 

På Musikkonservatoriet i 
København har hun også fået 

gode kontakter til mu-
siker- og komponist-

kolleger.
» J e g  h a r 
h o l dt  f i re 

koncerter 
i  D a n -

mark, 
men 

planlægger at holde mange 
flere,« siger Alicia.

Klassisk og filmmusik
Når hun ikke underviser, 
bruger hun meget af sin tid 

på at komponere i hjemmet i 
Hedehusene og hun lader sig 
gerne inspirere af andre kom-
ponister.

»Af de store klassiske kom-
ponister er jeg især vild med 
Chopin, Rachmaninov og Be-
ethoven. Men jeg lytter også 
til moderne musik og elsker 
fx Enya.«

Filmmusik er Alicia også me-
get betaget af. Hans Zimmer, 
som blandt andet har skrevet 
musik til filmene Gladiator 
og Interstellar er hun stor fan 
af. Den italienske komponist 
Ludovico Einaudi hører også 
til favoritterne.

»Jeg lytter meget til musik 
og finder nye noder og toner 
at sætte sammen. Jeg synger 
også meget, dog ikke professi-
onelt,« siger Alicia, som mod-

»Når du er lykkelig er vejret 
ikke så vigtigt«
SPANSK KOMPONIST ER RYKKET TIL BYEN. Alicia Sevilla er flyttet fra Bilbao  til Hedehusene med sin mand og hun 
elsker at være her.
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Indhold 

 »Der er så mange gode ting ved 
Danmark. Folk er mere lige her end i 
de fleste andre lande og det kan jeg 
godt lide. Fordi vi alle betaler skat og 
bidrager til fællesskabet, er her en 
stor grad af sikkerhed.
ALICIA SEVILLA, komponist og pianist

Den danske kultur og 
måden samfundet 

er skruet sammen 
på i Danmark, 

er noget Alicia 
værdsætter 

højt. Foto: 
Kenn 

Thomsen
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tog sangundervisning, da hun 
boede i Bilbao.

»Jeg spiller også klaver næ-
sten hver dag, dog ikke så 
meget som da jeg studerede, 
hvor det var rigtig mange ti-
mer dagligt. Jeg får desværre 
ondt i armene, når jeg spiller 
meget på klaver, men jeg kan 
ikke lade være. Jeg spiller jo 
også med børnene i skolen,« 
siger hun. 

Mere lighed her
Det danske sprog er Alicias 
største udfordring i Danmark, 
men hun har siden hun flytte-
de hertil gået på sprogskolen 
i Høje-Taastrup og kan efter-
hånden gøre sig forståelig. 
Og det er vigtigt for hende at 
lære sproget godt, for hun og 
Ignacio er blevet så glade for at 
være i Danmark, at de regner 

med at blive her.
»Der er så mange gode ting 

ved Danmark. Folk er mere lige 
her end i de fleste andre lande 
og det kan jeg godt lide. Fordi 
vi alle betaler skat og bidrager 
til fællesskabet, er her en stor 
grad af sikkerhed.«

Som musiker synes Alicia 
også, Danmark er et godt land 
at være i.

»Der er mange muligheder 
her og et godt musikliv. I Spa-
nien er det svært at leve af at 
være musiker,« siger Alicia, 
som dog stadig tager til Spani-
en og giver koncert med jævne 
mellemrum, blandt andet på 

festivaller.
Vejret må Alicia indrømme 

er bedre i Spanien.
»Jeg elsker sommeren her, 

mens vinteren kan godt være 
lidt trist. Men når du er lykke-
lig, betyder vejret ikke så me-
get,« siger hun med et stort 
smil og tilføjer, at hun dog 
også foretrækker spansk mad 
fremfor dansk. 

Alicia Sevilla håber meget at 
kunne holde flere koncerter i 
Danmark og gerne lokalt. 

Man kan høre hendes musik 
på hjemmesiden aliciasevilla.
com, hvor kommende koncer-
ter også vil blive slået op.

Siden Alicia var syv år har hun spillet klaver og hun spiller 
stadig dagligt. Foto: Mirian Alonso Gutierrez

Alicia Sevilla har givet sin første koncert lokalt. Det foregik i Rønnevang Kirke og hun håber, at flere koncerter kommer i 
stand. Foto: Mirian Alonso Gutierrez

Algade 10, 3. · 4000 Roskilde
www.tpt.dk · Tlf. 46 30 70 00

FERIE OG NYE TÆNDER

- Vi fik nye tænder og alligevel råd til 
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med 
en afdragsordning, der passer til vores 
økonomi.
Tandproteser holder i mange år, 
så hvorfor betale dem på én gang, når 
finansiering er mulig?

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret
Blåkildecentret

ALKOHOL BØR NYDES MED OMTANKE BLÅKILDEVEJ 2, 2630 TAASTRUP

Meny Tåstrup vil gerne invitere alle kunder, på en opdagelse i 
en spændende verden af spiritus. Smag på produkter med og 
uden mixer, og lær hvordan du kan give dine cocktails et twist. 
Der vil i pausen blive serveret et traktement fra delikatessen.

Med fokus på Tanqueray, Zacapa og udvalgte whiskier,  
vil Jakob Bruhns guide dig igennem de forskellige smags- og 
duftnuancer og give gode råd både til den erfarne,  som den 
uerfarne. Jakob Bruhns vil give dig muligheden for at smage 
på følgende produkter: Gordon's, Tanqueray, Tanqueray 10, 
Zacapa 23 års, Zacapa XO, Dalwhinnie Winters Gold  
og Bulleit.

HVORNÅR: Torsdag d. 4 maj 2017
HVAD TID: Kl. 19.00
ADRESSE: I lokaler tilstødende til butikken
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100,-Billetpris

Billetten købes i kiosken
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Pr. persom

100,-
Billetter kan købes 
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Med fokus på Tanqueray, Zacapa og udvalgte 
whiskier,  vil Jakob Bruhns guide dig igennem 
de forskellige smags- og duftnuancer og 
give gode råd både til den erfarne,  som den 
uerfarne. Jakob Bruhns vil give dig muligheden 
for at smage på følgende produkter: Gordon's, 
Tanqueray, Tanqueray 10, Zacapa 23 års, Zacapa 
XO, Dalwhinnie Winters Gold  og Bulleit.

Meny Tåstrup vil gerne invitere alle kunder, på en opdagelse 
i en spændende verden af spiritus. 

Smag på produkter med og uden mixer, 
og lær hvordan du kan give dine cocktails et twist. 

Der vil i pausen blive serveret et traktement fra delikatessen.

Tordag den 
4. maj fra 
kl. 19-21

Tchaikovskys musik satte noget i gang i Alicia allerede 
da hun var fire-fem år gammel og gik til dans. Foto: Kenn 
Thomsen


