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METTE JAKOBSEN, JACOB NYBORG OG KAJ THUSGAARD 

♫ Søndag den 22. februar kl. 15.15 på Nørskov ♫  

H. C. Andersen fortolkninger 

Mette Jakobsen på flygel/sang, Jacob Nyborg på tværfløjte/sax og Kaj 

Thusgaard på bas. 

Tre meget kendte musikere i lokalområdet gæster Venø Musikforening. Kendt 

fra Struer Musikskole, diverse musicals og musikhyggespredere til alverdens 

lokalarrangementer. De vil divertere med musikalske fortolkninger af udvalgte 

digte af H. C. Andersen. 

 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Venø Musikforening er vært ved lidt mundgodt! 

 

 

JULIA TABAKOVA 

♫ Søndag den 22. marts kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Julia Tabakova er født og opvokset i Ukraine i en musikerfamilie. Efter sin 

debut fra Kiev National Music Academy i 2004 kom hun til Danmark, hvor 

hun fortsatte sine studier på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus, hvorfra 

hun debuterede som solist i 2006. Sideløbende med sin solistkarriere har Julia 

uddannet sig til organist, og som sådan var hun i nogle år ansat ved Venø 

Kirke. Julia Tabakova er nu organist i Haderslev. Hendes teknisk stærke spil 

samt hendes sympatiske fremtræden og udtryk gør hendes koncerter til en 

fantastisk intens oplevelse. 

 

 

DUO VILLÉN / ESPERILLA 

♫ Søndag den 19. april kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Linnéa Villén på tværfløjte og Manuel Esperilla på flygel. De to har spillet 

sammen siden 2009, Manuel er fra Spanien, og har blandt andet studeret i 

Danmark. Begge fra Solistklassen på Det Kongelige Danske Musikkonservato-

rium - Linnéa debuterede i februar 2014. 
Til koncerten spiller de fransk, romantisk musik af Charles-Marie Widor og fej-
rer 150 året for Carl Nielsens fødsel med musik af den store danske kompo-
nist.  

 

 



SOMMERKONCERT 

MORTEN ZEUTHEN OG BJARKE MOGENSEN 

♫ Søndag den 12. juli kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Duo Zeuthen/Mogensen – Morten Zeuthen cello/Bjarke Mogensen akkor-

deon gæster egnen - og også Venø. Når ikke Morten Zeuthen passer sit cello-

professorat på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, og de hver især 

ikke passer faste kammermusikalske ensembler, tager de rundt med et reper-

toire, som pt. centrerer sig om Bachs gambesonater og Vivaldis cellosonater. 

Der spilles også musik af Stravinskij og Anders Koppel. 

 

 

TRIO SONO 

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

Medlemmerne af strygetrioen Trio Sono mødte hinanden i DR Symfoni-

Orkestret og ensemblet blev dannet i 2010. De tre musikere er Julie Meile på 

violin, Astrid Christensen på bratsch og Karin Dalsgaard på cello. Hver 

for sig spiller de i både større orkestre samt i kammermusikalske sammen-

hænge – og Karin er også aktiv i crossovergenren som medlem af gruppen 

”EKKO”. Trioen har udgivet en cd med Bachs Goldberg Variationer for stryge-

trio, arrangeret af Jesper Jørgensen specielt for Trio Sono. Det bliver uden 

tvivl en del af programmet, som publikum kan glæde os til ved koncerten på 

Venø.  

 

 

KLEZMERDUO 

♫ Søndag den 8. november kl. 15.15 på Venø Efterskole ♫  

Ann-Mai-Britt Fjord på harmonika og Henrik Bredholt på dulcimer og 
tuba – og så synger de begge. 
Klezmer er betegnelsen for den livsbekræftende jødiske musiktradition, der 
har sine rødder i Østeuropa. Musikken er eksotisk – men genkendelig. Iørefal-
dende melodier veksler mellem det enkle og det virtuose med mange tempo-
skift, nært beslægtet med både Balkan- og sigøjnertraditionen. Klezmer taler 
til hjertet. Det er musik, der rummer længsel og smerte, men som samtidig in-
sisterer på håbet, glæden, festen og viljen til livet. 
Klezmerduo var blandt de første, der introducerede den stemningsfulde, jødi-
ske musikform herhjemme for 25 år siden. I dag giver duoen over 100 koncer-
ter landet over. Begge musikere har baggrund i teatret og er kendte for at 
skabe intense koncertoplevelser med både nerve og humor. 

Denne koncert er arrangeret i samarbejde med Venø Menighedsråd. 



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

 

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 foreningen altid serverer en lille forfriskning i pausen samt 

dialog med musikerne. Hovedvægten i programmet er lagt på kammermusik-

ken, 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 Musikforening 

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 

Telefon: 21 43 22 79 Telefon: 23 37 83 71 

E-mail: gma@stgym.dk  E-mail: 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 minuttal-

lene :00 og :30 (06-24). 

 

 

Læs mere på foreningens hjemmeside: 

www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening  
 

 

 

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