SOLNEDGANGSMUSIK
KL. 21:00 · PROGRAM 2022

7. juli
Aros Guitar Duo
Mikkel Egelund Nielsen
og Simon Wildau
14. juli
Nordlys Trio
Jon Askær Jørgensen (trompet),
Lasse D. Andersen (saxofon)
og Harald Hagelskjær (kontrabas)
21. juli
Mariann Mikkelsen (harpe og sang)
28. juli
Giovanni Vitangeli (orgel)

Lis Møller Jensen

4. august
danceMe
Mikael Børresen (klarinet) og
Michael Turkat (orgel)

VENØ KIRKE
GRATIS ADGANG — WWW.VENOE.DK

SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2022
Venø Kirke har i over 30 år dannet ramme for korte andagter og musik
ved solnedgang. Aftenerne har forskelligt indhold, og forskellige stilarter
udgør den musikalske/kunstneriske del af forløbet, der hver gang lægges i hænderne på musikere og kunstnere med professionel tilgang til
deres indslag.
Kirkens tradition
Venø Kirke har i over 250 år været samlingspunkt for øens religiøse og
kulturelle liv. I 1750 blev den første præst og lærer ansat i et kombineret
embede. Dette dobbelte kald varede indtil 2004, hvor Venø Skole blev
nedlagt. Sognepræsten har bopælspligt på øen, hvilket også er med til
at bevare og styrke kirkens rolle som samlingspunkt.
Andagtens forløb
De små aftenarrangementer, der har en varighed på ca. 45 minutter,
indledes med præludium, velkomst, oplæsning af den kommende
søndags tekst. Herefter følger de kunstneriske indslag. Aftenen slutter
af med Fadervor samt postludium.
Venø Menighedsråd byder alle velkommen
i Danmarks mindste kirke!

TORSDAG DEN 7. JULI KL. 21:00

>> Aros Guitar Duo, Mikkel Egelund Nielsen og Simon Wildau <<

Mikkel og Simon mødte hinanden, da de begge studerede på Det Jyske
Musikkonservatorium i Aarhus. De etablerede duoen i 2009 for at spille
en række koncerter i Bergen. Siden har de givet koncerter i både ind- og
udland. De har begge vundet prestigefyldte priser som både solister og
som duo, bl.a. 1. pladsen ved Liechtensteiner Gitarrentage 2018 (Liechtenstein).

TORSDAG DEN 14. JULI KL. 21:00

>> Nordlys Trio <<
Jon Askjær Jørgensen, trompet, Lasse Damsgaard Andersen, saxofon,
og Harald Hagelskjær, kontrabas.
En ny trio, hvor flere af kompositionerne er blevet spillet i forskellige
konstellationer, men som nu har fundet sin rette form i trioen. De tre
musikere har kendt og spillet med hinanden i mange år, og er nu klar
med et gennemarbejdet repertoire, som tager lytteren med over nordlige himmelstrøg. Generelt om musikken kan siges, at trioen lader sig
inspirere af den nordiske jazz- og folkscene. Formatet tillader fordybelse
i den totale ro og giver plads til, at hver enkelt melodi, kompleks eller
simpel, kommer til sin ret og får lov at klinge ud.
“Hvis Nordlys var en skammel, ville de tre ben nok hedde Lars
Danielsson (SV), Arve Henriksson (N) og Jakob Sørensen (DK)”
- Jon Askjær.

TORSDAG DEN 21. JULI KL. 21:00

>> Mariann Mikkelsen, sang og keltisk harpe <<
Mariann Mikkelsen er uddannet klassisk sopran fra Det Jyske Musikkonservatorium og akkompagnerer sin egen sang på keltisk harpe. Mariann
har spillet roller i flere operaer, operetter og musicals, og været solist
med symfoniorkestrene rundt i landet. Denne aften for sang og harpe
står bl.a. på stemningsfulde aften- og sommersange fra Højskolesangbogen.

TORSDAG DEN 28. JULI KL. 21:00

>> Giovanni Vitangeli (Italien) orgel <<
Giovanni Vitangeli er født i Firenze i 1968. Han er uddannet pianist i
1990 og organist i 1997 fra konservatoriet i Firenze. Han har videreuddannet sig i både klaver, orgel og kammermusik. Desuden har han
vundet flere førstepriser i konkurrencer i kammermusik.
Giovanni har i en årrække været organist i den store, moderne kirke
S. Giovanni Battista i Firenze. Han har i mange år undervist på den anerkendte musikskole i Campi Bisenzio, Firenze.
Ud over en omfattende koncertvirksomhed har Giovanni i nogle år
været docent på gymnasiet i kunstbyen Pistoia, som ligger mellem Firenze og Pisa.
Giovanni har givet koncerter i mange lande, og alene i Danmark har
han spillet ni gange siden 1998.

TORSDAG DEN 4. AUGUST KL. 21:00

>> danceMe, Mikael Børresen, klarinet og Michael Turkat, orgel <<

Mikael Børresen er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, hvorfra han havde debutkoncert fra solistklassen.
Dansk statsstipendiat i Wien. Ansat som 1. soloklarinettist i orkestre i
Danmark, Østrig, Sverige og Tyskland. Finalist i den internationale
klarinetkonkurrence „Viotti“ i Vercelli, Italien. Koncerterer som solist i
Europa. Produktioner for radio- og fjernsynsstationer i ind- og udland.
Indspillet en række grammofonplader og cd’er. Komponeret talrige
kirkemusikalske værker.
Michael Turkat er tysk orgelsolist og komponist. Studeret kunstnerisk
orgelspil og kirkemusik på Musikhochschule Lübeck hos prof. Hans Gebhard og prof. Uwe Röhl. Siden 1979 ansat som organist og kantor ved
Versöhnungskirche i Hamburg. Omfattende koncertvirksomhed bl.a. i
Skandinavien. Indspilninger for radio og tv samt cd-optagelser.

Tillæg til VenøPosten, juli 2022
Venø Menighedsråd - mr@venoe.dk - www.venoe.dk

