30 ÅRS
JUBILÆUM

SÆSONPROGRAM 2019

KLAVERTRIO MEINECHE-TOMIOKA
♫ Søndag den 24. februar kl. 15.15 på Nørskov ♫
Pianisten Anne-Marie Meineche akkompagnerer to japanske violinister, Aoi og Miyabi
Tomioka, som er henholdsvis 17 og 8 år. Deres familie flyttede til Danmark for seks
år siden, og det viste sig hurtigt, at pigerne begge besidder et usædvanligt talent.
Anne-Marie Meineche har været akkompagnatør for begge piger, siden de flyttede
hertil, og nu er tiden moden til en koncert med de to talenter. Vi skal lytte til værker af
bl.a. Schubert og Bach.
Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Venø Musik er vært ved lidt mundgodt!
SALMESANG – 100 SALMER
♫ Søndag den 10. marts kl. 19.30 i Venø Kirke ♫
Over hele Danmark synges og skrives der i disse år salmer som aldrig før. Skønt det kun
er 15 år siden, vi fik den seneste autoriserede salmebog (DDS) med 791 numre, så har
den gryende og voksende salmepoesi medført to nye udgivelser: 100 Salmer (2016) og
Kirkesangbogen (2017). De to udgivelser består af både ældre og nye salmer alle ledsaget af spritnye kompositioner. Redaktøren af 100 Salmer, sognepræst Morten
Skovsted i Hjortshøj og Egå, fortæller om arbejdet med de nye salmer, og vi synger en
del af dem. Arrangementet er i samarbejde med Venø Kirke.
LIEDING LADIES DUO
Bemærk: Gratis færge
♫ Mandag – 2. Påskedag den 22. april kl. 15.15 på Nørskov ♫
Lieding Ladies Duo, som har spillet sammen siden 2015, præsenterer her en blanding af
lieder og operaarier af komponister fra Mozart til Fauré. Den dansk-canadiske sopran
Kirsten Grønfeldt er uddannet ved University of British Columbia og Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium og debuterede fra solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i 2016. Hun har sin debut på Den Jyske Opera som Iras i Kleopatra
i 2019. Den armensk-lituanske pianist Rima Chacaturian er uddannet ved Musikakademiet i Vilnius samt ved Hochschule für Musik i Hannover. Hun går nu i solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor hun vandt orkesterkonkurrencen
om en solistkoncert med Aarhus Symfoniorkester i 2017. Hun debuterer fra Det Jyske
Musikkonservatorium i februar 2019.
CELLOKONCERT OG FORTÆLLING M/IDA J. KÜHN RIEGELS
♫ Mandag - 2. Pinsedag den 10. juni kl. 15.15 på Nørskov ♫

Bemærk: Gratis færge

Cellist, blokfløjtenist og komponist Ida Riegels er uddannet fra Det Kongelige
Danske Musikkonservatorium i København bl.a. hos Morten Zeuthen. Hun har turneret
i mange dele af verden bl.a. USA, England, Tyskland, Bhutan og Indien, og hun

medvirker ofte i musikprogrammer i både dansk og tysk radio og tv. Hendes seneste
projekter indbefatter en 1.000 km lang koncerttur på cykel langs Rhinen op gennem
Europa i 2018 og ligeledes en 450 km lang koncerttur på cykel i Bachs fodspor med celloen på bagagebæreren i 2017. Ved koncerten på Venø vil Ida Riegels - foruden at spille
på sin hjemmebyggede cello - fortælle om og vise billeder fra sin cykeltur langs Rhinen.
KORET GOOD VIBRATIONS FEJRER ÅRETS NYE KARTOFLER
♫ Mandag den 17. juni kl. 19.00 i Kartoffelhuset på Nørskov ♫
I lighed med de sidste par år vil koret Good Vibrations medvirke til en festlig sommeraften, hvor årets nye kartofler besynges og serveres. Koret, som ledes af Erik Klerke,
har foruden med sit eget repertoire deltaget i flere arrangementer under KOR 72
kaldet ’Syng med de Store’, hvor amatørkor får mulighed for at medvirke ved kendte
musikeres optræden, bl.a. Tina Dickow, Sko/Torp og Anne Linnet. I maj 2019 skal koret
deltage ved et stort sangprojekt med DR VokalEnsemblet i Struer Kirke.
DREAMERS’ CIRCUS – VENØ MUSIK - 30 ÅRS JUBILÆUM
♫ Søndag den 1. september kl. 15.15 på Venø Efterskole ♫
Venø Musik har 30 års jubilæum i 2019 – det vil vi gerne fejre med en koncert med
Dreamers’ Circus – koncerten er sponsoreret af JYSK ENERGI’s Sponsorpulje.
Dreamers’ Circus består af Rune Thonsgaard på violin, guitar og synths, Nikolaj Busk på
flygel, harmonika og synths samt Ale Carr på cittern, guitar, kanel, ukulele, træskoviolin,
harmonium og synths. En sen nattetime i 2009 mødtes Ale, Rune og Nikolaj til en intens
jamsession på Nørrebro Spilletræf. Det var kærlighed ved første tone, og et nyt band
var født. Siden da har de tre folkemusikere udfordret de gamle traditioner og givet
den nordiske folkemusik et nyt look - det har gjort dem ombejlede og eftertragtede
verden over. Musikken er i frit fald, når Dreamers’ Circus går på scenen. Med rødder i
traditionsmusikken blander de nutidige kompositioner med filmiske stemningsbilleder
og en sound inspireret af indiekunstnere som Bon Iver, Sufjan Stevens og Loney Dear.
LØVFALDSJAZZ MED WILLY EGMOSE TRIO
♫ Søndag den 27. oktober kl. 15.15 på Nørskov ♫
Jazzpianisten Willy Egmose har i mange år været noget nær en institution i den danske
jazzverden. I 46 år var han organist ved Skjern Kirke (stoppede i 2014), og i årenes løb
komponerede han adskillige salmemelodier. Sideløbende med organisthvervet skabte
Willy Egmose sig en karriere som jazzpianist. Allerede i 1964 vandt han Danmarks Radios jazzkonkurrence, og siden har han været en efterspurgt jazzpianist i kraft af den
virtuose klaverspiller, han vitterlig er. Willy Egmose er inspireret af de store amerikanske jazzlegender: Fats Waller, Duke Ellington, Count Basie, Erroll Garner og ikke mindst
Oscar Peterson. Til jazzkoncerten her på øen medbringer han sine faste to medspillere,
bassisten Jeppe Smith-Olsen og Esben Laub von Lillienskjold på trommer.

Koncerterne på Venø er noget ganske særligt. Dels fordi de foregår på en lille ø, hvor
gæster fra fastlandet ofte kombinerer koncerten med en travetur i det fri, og dels fordi Venø Musik altid serverer en lille forfriskning i pausen samt dialog med musikerne.
Hovedvægten i programmet er lagt på kammermusikken, som netop her kommer til
sin fulde ret. Ofte indledes koncerten med en introduktion til komponisten, instrumenterne eller ensemblet.
Et medlemskab, der koster 350 kr. for en sæson, giver gratis adgang til samtlige
koncerter - både til koncerter afholdt af Venø Musik og af Nordvestjysk Musikkreds,
Holstebro samt Lemvig Musikforening. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. for en
koncert på Venø.
Medlemskab tegnes ved henvendelse til:
Formand Grethe Munk-Andersen
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79
munkandersengrethe@gmail.com

Kasserer Marianne Pedersen
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71
mp@via.dk

- eller ved en af koncerterne. Koncertgæster fra fastlandet hentes gerne ved færgen,
når det er aftalt på forhånd.
Venø Færgen transporterer fastboende og gæster fra ”Kleppen”, 5 km nord for
Struer. Det tager ca. 5 minutter. På koncertdage sejler færgen på minuttallene :00 og
:30 (06-24). Bemærk at færgen er gratis til koncerterne den 22. april og 10. juni.
Læs mere på Venø Musiks hjemmeside:
www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening
Venø Musik er venligst støttet af:
Solistforeningen af 1921 · Struer Musiksamråd ·
Kulturstyrelsen: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Koncertvirksomhed ·
Kultur- og Fritidsudvalget i Struer · JYSK ENERGI’s Sponsorpulje

