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DEN DANSKE SALMEDUO 

♫ Søndag den 27. januar kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Hans Esbjerg, klaver, og Christian Vuust, saxofon og klarinet. Den 

Danske Salmeduo har spillet sammen siden 1996 og givet mere end 250 

koncerter i Danmark og Tyskland. Den røde tråd er de utrolig smukke og 

livskraftige salmer, som den danske musiktradition er beriget med - med 

melodier og harmonier enhver moderne komponist kan misunde.  

Mange af disse salmer har været en del af almindelige danskeres hverdag 

i hundreder af år. Med andre ord er salmerne danske klassikere, sange, 

der bliver stående.  

 Den Danske Salmeduo har lavet en række spændende og stem-

ningsfulde nye bud på, hvordan disse sange kan spilles – med respekt for 

det musikalske udgangspunkt og fornemmelse for den tekstlige bag-

grund.  

I 2009 kom duoens fjerde cd: De dybeste lag. Titlen afspejler, at 

Den Danske Salmeduo graver et spadestik dybere ned i salmernes musi-

kalske muldlag, i et forsøg på at forny den danske salmetradition. »De 

dybeste lag er usædvanlig afklaret, med Esbjergs akustiske klaver og 

Vuusts klarinetter og saxofoner i et melodisk og sansemættet sammen-

spil«, skrev Jazz Special. 

 

 

MARIA SØRENSEN: ”HYR EN HARPE” 

♫ Søndag den 3. marts kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Maria Sørensen er professionel harpenist uddannet fra Det Kgl. Danske 

Musikkonservatorium og diplom fra USA. Maria Sørensen har været ansat 

i Det Kgl. Kapel, men arbejder nu som freelancer med solokoncerter, 

kammerkoncerter, ny musik og undervisning. 

 Maria Sørensen er også en del af Athelas Sinfonietta, hvor de i sær-

deleshed spiller en hel del nyskrevet musik, så programmet byder helt 

sikkert på både nye, nulevende og ældre komponister. 

Hvis publikum gerne vil høre om harpen og dens farverige historie, 

fortæller Maria Sørensen gerne denne ind imellem musikstykkerne. 

 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsor-

den ifølge vedtægterne. Venø Musikforening er vært ved lidt 

mundgodt! 
  



FLYGELKONCERT: ERIKO MAKIMURA 

♫ Søndag den 27. oktober kl. 15.15 på Venø Efterskole ♫  

Eriko Makimura er født i Kobe i Japan. Hun er uddannet fra bl.a. Kyoto 

City University of Arts and Music i 2002 og Universität der Künste Berlin i 

2006 og tildelt et utal af musikpriser for sit eminente klaverspil. 

 Eriko Makimura arrangerer, ved siden af sin solokarriere, 

masterclasses for unge talenter, har været Musical Director på ”Den Col-

linske Gaard” i København og har etableret en ny kunstform kaldet 

”Chamber Cabaret”. 

På programmet denne søndag vil være bl.a. Bach, Chopin, Barber, 

Satie og Prokofiev og Rachmaninoff. 

 

 

ENGELSKE OG DANSKE SANGE 

♫ Søndag den 17. november kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Jan Ole Christiansen er pianist og organist, uddannet i klaver hos Pe-

ter Westenholz og Georg Vásárhelyi på det Jyske Musikkonservatorium. 

 Han har arbejdet sammen med mange af vore danske sangere, dels 

som akkompagnatør, dels som repetitør på Den Jyske Opera i Aarhus, 

hvor han var fast tilknyttet i en længere årrække, og bl.a. medvirkede ved 

produktionen af Wagners “Ringen”. 

 Til daglig underviser Jan Ole Christiansen på Syddansk Musikkon-

servatorium og Skuespillerskole.  

 Tenoren Jens Jagd er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatori-

um i 2006 og går nu på solistklasse på Syddansk Musikkonservatorium og 

Skuespillerskole i Esbjerg. Herudover har Jens Jagd deltaget i mesterkur-

ser ved Frederich Gürtler og Kristian Sørensen, samt modtaget musikalsk 

coaching ved Ulrich Stærk. 

 Jens Jagd har været solist i ”Fynsk Forår” og Vaughan-Williams ”On 

Wenlock Edge” samt i flere større kirkelige værker, bl.a. Bachs Juleorato-

rium samt flere messer af Mozart. I foråret skal Jens blandt flere opgaver 

synge titelrollen i Mozart-operaen ”Teaterdirektøren ved Nordjysk Opera-

kompagni.  

 Programmet på Venø består af engelske sange af R. Vaughan 

Williams og Roger Quilter, samt danske sange af Peter Heise og P.E. 

Lange-Müller m.fl.  



♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  
 

 

Koncerterne på Venø er noget ganske særligt. Dels fordi de foregår på en 

lille ø, hvor gæster fra fastlandet ofte kombinerer koncerten med en tra-

vetur i det fri, og dels fordi foreningen 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, instrumen-

terne eller ensemblet. Et medlemskab, der koster 350 kr. for en sæ-

son, giver gratis adgang til samtlige koncerter - både til koncerter 

afholdt af Venø Musikforening og af Nordvestjysk Musikkreds, Holstebro 

samt Lemvig Musikforening. Ikke-medlemmer betaler 100 kr. for en 

koncert på Venø.  

 

Som noget nyt begynder koncerterne kl. 15.15 i stedet for kl. 15.00, så 

gæster fra fastlandet kan tage færgen kl. 15.00 og nå frem i tide til kon-

certens begyndelse. 

 

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 

E-mail:  gma@stgym.dk  E-mail:  mp@viauc.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). 

 

 

Læs mere på foreningens hjemmeside: 

www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening  
 

 

♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  ♫  
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