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ENSEMBLE BAROCCA Bemærk: Gratis færge
♫  Søndag den 27. september kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Ensemble Barocca er et barokensemble bestående af Christine Nonbo Andersen 
sopran (synger til daglig i Musica Ficta og DRs Vokalensemble), Tinne Albrectsen 
barokviolin, Babett Hartmann cembalo og 
Maria Rosenkilde Qvist barokcello. 
 De mødtes på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium, og alle spiller på 
kopier af originalinstrumenter. Ensemble 
Barocca er blandt de førende i Danmark 
inden for historisk opførelsespraksis af 
tidlig musik og dermed en del af den 
strømning, der vinder ind over alt i både 
Norden og resten af Europa. Musikken er 
af bl.a. Händel, Bach, Telemann, Vivaldi, 
Stradella, Buxtehude og Purcell. 
 Ensemblet fortæller om musikken 
undervejs og viser gerne instrumenterne 
frem efter koncerten.

TRIO BEFORE
♫  Søndag den 8. november kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Trio Before er en jazztrio bestående af: Claus Behrens saxofoner, Niels Erichsen klaver 
og Peter Friis kontrabas. Trioen spiller danske sange og salmer i nye, smukke arrange-
menter med en nordisk tone, der viser respekt og kærlighed til den danske tradition og 
kulturarv, mens den tilføjer nye elementer af improvisation i fortolkningen. Tilhørerne 
begejstres af et kendt repertoire, der er fornyet i kraft af smagfulde arrangementer, 
der er baseret på respekten for det fremragende originalmateriale. 



DUO STRONG
♫  Søndag den 22. november kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Cellisten Muriel Cellier Strong og pianisten David Strong 
har dannet par både musikalsk samt privat siden 2009. 
 Deres musikalske rejser har inkluderet steder som 
Danmark, hvor de er bosat, Frankrig og England, hvor de 
kommer fra hver især samt mere eksotiske steder som 
Athen, Grønland og Damaskus. 
 Deres program inkluderer typisk varierede indslag. 
Der spilles bl.a. musik af Beethoven (250 år i 2020),  
Shostakovich, en uropførelse af Søren Birch skrevet til 
Muriel og David, og der bliver også plads til musik af 
Charlie Chaplin.

ENSEMBLE MIDTVEST: En blæserkvintet
♫  Lørdag den 27. marts 2021 kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫

Ensemble MidtVest er velkendt i det midt- og vestjyske. Ensemblet, som har eksiste- 
ret siden 2002, har som målsætning at gøre de sidste 500 års musik tilgængelig 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. Det er blæserkvintetten, der 
gæster Venø med følgende program: Blæserkvintetstykker af Bent Sørensen, Vasks, 
N.W. Gade, Anders Koppel samt solostykker af György Kurtág for henholdsvis fløjte, 
obo, klarinet og fagot.



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 for-
di 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, instru-
menterne 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 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 fær-
gen, 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 1. juni og 27. september. 

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

Venø Musik er venligt støttet af: 
Solistforeningen af 1921 · Struer Musiksamråd ·  

Kulturstyrelsen: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for  
Koncertvirksomhed · Kultur- og Fritidsudvalget i Struer
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