SOLNEDGANGSMUSIK
KL. 21:00
PROGRAM 2021

1. juli:
Koret Occasione
8. juli:
Ask Nørholm
“De Danske Poeter”
15. juli:
Duo med violin og orgel
Mikkel Lundkvist og Jesper Thimsen
22. juli:
Trio med guitar, cello og sang
Simon Wildau, Asger Buur og Mariann Mikkelsen
29. juli:
DuoLSMR
Louise Støjberg og Martin Rauff

Lis Møller Jensen

5. august:
Sebastian Haugstrup Hansen og Eunjin Ko Dey

VENØ KIRKE
GRATIS ADGANG—WWW.VENOE.DK

SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2021
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 og en fællessalme. Herefter følger det kunstneriske
indslag. Aftenen slutter af med Fadervor og en fællessalme samt
postludium.
Venø Menighedsråd byder alle velkommen
i Danmarks mindste kirke!

TORSDAG DEN 1. JULI KL. 21:00

>> Koret Occasione <<
Occasione er et lille kor, der synger duetter og trestemmige satser.
Til den første aften med solnedgangsmusik vil der være en afdeling
danske sange og salmer, en med barokduetter af Händel og Vivaldi og
en med aftensange. Et kormedlem spiller desuden altfløjte. Koret ledes
af Kirsten Ingemann.
Kirkens organist, Hans Sørensen spiller et par orgelstykker.

TORSDAG DEN 8. juli KL. 21:00
>> Ask Nørholm - “De Danske Poeter” <<
Ask Nørholm er uddannet rytmisk guitarist.
Temaet denne aften er “De Danske Poeter”, hvor nyere og ældre
sangskrivere fortolkes. Også Ask Nørholm bidrager med tekster og
musik og medbringer foruden guitar: ukulele, mundharpe, pedalsteel
og elektronik - så det bliver en varieret aften.

TORSDAG DEN 15. juli KL. 21:00
>> Duo med violin og orgel <<
Mikkel Lundkvist, violin, og Jesper Thimsen, orgel, er begge uddannet
fra Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Udover at være violinlærer på Den Frie Musikskole i Holstebro arbejder Mikkel Lundkvist som freelance kirkemusiker og som fast organist
i Aulum og Haderup. Desuden arbejder han med filmkomposition og
arrangement.
Jesper Thimsen er organist i Nørrelandskirken i Holstebro.
De to unge, dygtige musikere har dannet en duo, hvor de spiller
mange forskellige stilarter.

TORSDAG DEN 22. JULI KL. 21:00
>> Trio med guitar, cello og sang <<
Trioen spiller en serie af arrangementer af danske sange komponeret af
Asger Buur.
Sangerinden Mariann Mikkelsen er uddannet med topkarakter i klassisk sang fra Det Jyske Musikkonservatorium. Hun har været solist i flere
operaopsætninger og har medvirket i flere musicals.
Simon Wildau har som solist vundet adskillige priser ved konkurrencer i Spanien, Italien, Kroatien, Lichtenstein og Danmark.
Asger Buur begyndte i en tidlig alder at spille cello og give koncerter
med sine forældre og bror på bl.a. Båring og Rønshoved Højskole.
Asger Buur debuterede fra Solistklassen på Det Jyske Musikkonservatorium i 2018.

TORSDAG DEN 29. juli KL. 21:00
>> DuoLSMR <<
Duoen LSMR består af Louise Støjberg og Martin Rauff, som begge
synger og spiller guitar. Duoen spiller folkemusik. De er blandt andet
kendt for at have spillet på Strib Vinterfestival, men de har også optrådt
mange andre steder. Duoen har udgivet cd’er på pladeselskabet Go’
Danish Folk Music.

TORSDAG DEN 5. august KL. 21:00
>> Sebastian Haugstrup Hansen og Eunjin Ko Dey <<
Den sidste solnedgangsmusikaften i Venø Kirke vil være med barytonen
Sebastian Haugstrup Hansen og pianisten Eunjin Ko Dey.
Sebastian Haugstrup Hansen har gået på MGK med Poul Teddy Rasmussen som lærer og skal snart begynde på konservatoriet i Odense.
Sebastians smukke stemme bliver akkompagneret af den eftertragtede pianist Eunjin Ko Dey, som blandt andet er repetitør på Balletskolen i Holstebro.
Tillæg til VenøPosten, juli 2021
Venø Menighedsråd - mr@venoe.dk - www.venoe.dk

