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Kyndelmissekoncert 
Margrethe Ingemann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen
♫  Søndag den 6. februar kl. 16.00 i Venø Kirke  ♫

Det nordiske lys og den dansksprogede sangskrivertradition står i centrum, når 
parret Margrethe, sopran, og Ask, guitarist, synger vinterens sange og skaber lys 
og varme i den koldeste tid på året: midvinter. Deres egne nyskrevne sange blan-
des nænsomt med originale fortolkninger af traditionel nordisk salme- og visesang 
tilsat et strejf af folk med sprøde guitarer, dobro, autoharpe og harmonium.
 Undervejs vil Hans Sørensen, Margrethes far og Venø Kirkes organist, fortolke 
parrets og vinterens sange og skabe stemning og tid til eftertanke på Venø Kirkes 
orgel. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Venø Menighedsråd.

Morten Spanggaard Pedersen - klassisk guitar
♫  Søndag den 6. marts kl. 15.15 på Nørskov  ♫

En hyldest til de store mestre
Guitaristen Morten Spanggaard Pedersen har været vidt omkring, siden han i halv- 
femserne blev uddannet på Nordjysk Musikkonservatorium hos Karl Petersen.  
Efter Aalborg fulgte London hos Carlos Bonell og senere Athen hos George Had-
jinikos og Yorgos Kertsopoulos, afsluttende med solistdiplomeksamen med første 
pris. 
 Morten Spanggaard Pedersen boede 20 år i Grækenland, hvor han bl.a. under- 
viste på Max Hallecker-Konservartoriet i Athen, før han i 2018 endelig vendte hjem 
til Danmark. Her har han siden været ansat på Kulturskolen Kolding (tidligere Kol-
ding Musikskole). I sit pædagogiske virke er han meget begejstret for at undervise 
efter Suzuki-metoden, også kendt som ”mother-tongue-approach”.
 Morten Spanggaard Pedersen vil spille et varieret program med hyldest til nog-
le af guitarens og musikhistoriens store mestre: Fernando Sor, Francisco Târrega, 
Isaac Albeniz, Agustin Barrios og Andrès Segovia samt Johann Sebastian Bach og 
pædagogikkens mester, Shinichi Suzuki.

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge ved-
tægterne. Venø Musik er vært ved lidt mundgodt!

ENSEMBLE MIDTVEST: Klaverkvartet
♫  Lørdag den 7. maj kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫

Ensemble MidtVest er velkendt i det midt- og vestjyske. Ensemblet, som har eksi- 
steret siden 2002, har som målsætning at gøre de sidste 500 års musik tilgænge-
lig og relevant for nutidens publikum. De spiller ca. 100 koncerter om året, både i 
Danmark og i udlandet og har indspillet 22 cd’er.
 Ensemblet består af 10 musikere, som tilsammen udgør en besætning, der 



består af en strygekvartet, en blæserkvintet samt en pianist.
 Ved koncerten på Venø vil klaverkvartetten spille: Wolfgang Amadeus Mozart: 
Klaverkvartet i g-mol, KV 478 samt Johannes Brahms: Klaverkvartet i c-mol, opus 
60.

Good Vibrations
♫  Mandag den 13. juni kl. 19.00 i Kartoffelhuset på Nørskov  ♫

Koret Good Vibrations vil medvirke til en festlig sommeraften, hvor årets nye kar-
tofler 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 op-
træden, bl.a. Tina Dickow, Sko/Torp og Anne Linnet.

Duo Ramez Mhaannaa og Christine Bernsted - klaver og violin
♫  Søndag den 11. september kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Koncerten spilles af den unge prisvindende danske klaver- og violinduo bestående 
af Ramez Mhaanna og Christine Bernsted. 
 De er modtagere af Leonié Sonnings talentpris 2019 samt Carl Nielsen og Anne- 
Marie Carl Nielsens Talentpris. Dertil kan tilføjes prisvindere ved internationale 
musikkonkurrencer såsom Melbourne International Violin Competition, Golden 
Music Awards i New York, 1st Vienna Music Competition og “Musica Classica” i 
Moskva.
 Duoen har for nyligt udgivet deres debutalbum med Beethovens Kreutzer-
sonate og Schuberts fantasi for klaver og violin, som er stærkt anmelderrost, bl.a. 
skriver Information: “Det er en opløftende debut i kraft af højt teknisk niveau og 
virkelig interessante tolkninger, også når man sammenligner med genrens etable- 
rede navne”.
 De to musikere har desuden været værter på det klassiske musikprogram 
CLASH på Radio Loud i sæson 2020-2021.

Jazz med Chris Tanner Trio samt pianist
♫  Søndag den 27. november kl. 15.15 på Nørskov  ♫ 

Chris Tanner Trio består af australskfødte Chris Tanner på klarinet og vokal, Henrik 
Bay på guitar og Jens Kristian Andersen på kontrabas. Trioen er til koncerten ud- 
videt med pianist Mads Søndergaard. 
 Chris Tanner udgav i 2016 den fine live-plade Young at Heart, og her kan man 
høre hans letflydende improvisationer, timing og bluesy fraseringer på klarinetten. 
 Henrik Bays elegante, blues-jazzede guitarspil kan høres på en lang række pla-
der, bl.a. med Esben Just, Kira Martini og Jesper Thilo. Bassist Jens Kristian Ander- 
sen er en hyppigt anvendt studiemusiker. 



Pianisten Mads Søndergaard begyndte sin karriere ved klaveret på den legenda- 
riske Jazzbar Bent J. på Nørre Allé i Aarhus. I 1998 flyttede han til Holland for at 
studere på Det Kgl. Musikkonservatorium i Haag, hvorfra han dimitterede i 2003. 
Siden har Mads Søndergaard etableret sig på den københavnske jazzscene.

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 kom-
ponisten, 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 Musik-
kreds, Holstebro samt Lemvig Musikforening. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. for 
en koncert på Venø. 

Medlemskab tegnes ved henvendelse til:
Formand Grethe Munk-Andersen Kasserer Marianne Pedersen
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79 Tlf. 23 37 83 71
munkandersengrethe@gmail.com 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 koncert- 
dage sejler færgen på minuttallene :00 og :30 (06-24). 

Læs mere på Venø Musiks hjemmeside: 
www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening

Venø Musik er støttet af: 
Solistforeningen af 1921 · Kulturstyrelsen: Statens Kunstfonds Projekt- 

støtteudvalg for Koncertvirksomhed · Kultur- og Fritidsudvalget i Struer


