
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Sæsonprogram 2016 
  



JØRGEN ANKER JØRGENSEN 

♫ Søndag den 13. marts kl. 15.15 på Nørskov  ♫  

Carl Nielsen og Højskolesangbogen 

Ved flyglet i salen på Nørskov vil Jørgen Anker Jørgensen som optakt til 

årets generalforsamling akkompagnere publikum til sange af Carl Nielsen m.fl.  

Højskolesangbogen er udgangspunktet, og Jørgen Anker Jørgensen vil 

fortælle om det firkløver, der i begyndelsen af forrige århundrede i fællesskab 

skabte grundlaget for den fælles sangkultur, som er så speciel dansk.  

Carl Nielsen var hovedkraften i det arbejde, og med et tilbagekig på 

150-året for hans fødsel, fejrer vi ham denne dag i fælles sang. 

 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Venø Musik er vært ved lidt mundgodt! 

 

Vi slutter dagen af med at (gen)indvie det gamle Venø orgel, som er vendt 

tilbage til øen, og som pt. står opstillet på Nørskov.  

 VenøPosten skrev om det gamle orgel i december 2015:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAVERTRIOEN 2+1 

♫ Søndag den 10. april kl. 15.15 på Nørskov  ♫  

Trioen, der består af Ian van Rensburg, violin, Eugene Hye-Knudsen, cel-

lo og Anne-Marie Meineche, klaver, gik sammen på grund af deres fælles 

store kærlighed til det store klassiske triorepertoire, som de alle havde et øn-

ske om at udbrede til andre. 

 Ian van Rensburg har siden 1993 været ansat som 1. koncertmester i 

Aarhus Symfoniorkester og Eugene Hye-Knudsen er 1. solocellist ved samme 

orkester. 

VENØORGLET – DANMARKS MINDSTE KIRKEORGEL  

”Et orgel vender hjem” kunne også have været overskriften. Venø Musik har fået en 

uventet 25 års gave. Gaven er Danmarks mindste kirkeorgel, der er fuldt funktions-

dygtigt og som i perioden 1966-1977 stod her på Venø i Danmarks mindste kirke.  

Giveren er André Palsgård, der gennem de seneste mange år har skabt en impo-

nerende samling af kirkeorgler og haft dem udstillet i Skt. Andreas Kirken i Gothers-

gade i København. Læs mere om samlingen på orgelsamling.dk. Kirken er en af de 

københavnske kirker, der er ophørt som kirke og efterfølgende solgt.  



Anne-Marie Meineche har foruden sit pianistiske virke i flere sammenhænge 

et job som organist ved Skelager Kirke. 

Ved denne koncert bliver der spillet musik af Haydn, Beethoven, Brahms 

og et nyt stykke lavet specielt til 2+1 af Martin Åkerwald. 

 

 

 

KÆLDERJAZZ: ESPEN JUST – SOLO 

♫ Søndag den 25. september kl. 15.15 på Nørskov  ♫  

Espen Just er professionel musiker og landets ypperste jazzpianist inden for 

New Orleans genren. Kendt for sit swingende piano og sin pågående stem-

me indtager Espen Just i den grad scenen, når han med musikken fra New 

Orleans, noget nær hans anden hjemby, inviterer publikum ind i sit særlige 

univers bestående af gospel, blues og jazz.  

Han er kendt for sit musikalske overskud, energi og nærvær. Espen Just 

er desuden en medrivende historiefortæller, der ifølge talrige anmeldere 

kommer ind under huden på folk og tager dem med på en rejse af inciteren-

de jazz, blues og gode fortællinger. 

 

Denne koncert er arrangeret i samarbejde med Venø Menighedsråd. 

 

 

 

BODIL HEISTER OG IDIL ALPSOY 

♫ Søndag den 20. november kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫  

Komponist og musiker Bodil Heister er kendt for sin musik til DR-TVs Jul på 

Slottet, men dertil kommer bl.a. kompositioner for Den Jyske Opera, musik til 

digte af Sophus Clausen og H.C. Andersen samt musik til Tivoli Gardens 150 

års jubilæum. Hun har skrevet flere musikbøger. Ud over klaveret spiller hun 

også på harmonika. 

 Idil Alpsoy er en ung svensk mezzosopran, der har rødder i både Un-

garn og Tyrkiet. Hun er uddannet ved Det Kongelige Danske Musikkonserva-

torium og modtog sin Master of Music i Opera Studies ved Manhattan School 

of Music. Hun har blandt andet arbejdet sammen med Den Danske Stryge-

kvartet, Middle East Peace Orchestra, Gitta Maria Sjöberg. Idil Alpsoy sang i 

2014 rollen som Wellgunde i Wagners Ringen på Den Norske Opera.  

Koncerten på Venø vil blandt andet bestå af Bellman - salmer og viser, 

lieder samt Kai Norman Andersen sange. 

 



VENØ MUSIK nu også med orgel…  

 

 

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

 

 

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 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 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 

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 minut-

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

 

 

Læs mere på Venø Musiks hjemmeside: 

www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening  

 

 

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