


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2013 

I juli og august danner Venø Kirke igen rammen om de traditionsrige solned-

gangskoncerter. Der vil være gengangere af kunstnere fra tidligere år, men i 

nye sammenhænge og i en stadig udvikling. Men selvfølgelig også nye 

kunstnere og talenter. Koncerterne, der indgår i en kort andagt, begynder kl. 

21:00 og varer en lille time. Der er gratis adgang til koncerterne. 

 De små aftenarrangementer indledes med en fællessalme/-sang og op-

læsning af den kommende søndags tekst. Herefter følger det kunstneriske 

indslag. Aftenen slutter med Fadervor og endnu en fællessalme/-sang. 

 Venø Menighedsråd byder alle velkomne til stemningsfulde aftener. 

 

Solnedgangsmusik 

Venø Kirke har i over 20 år dannet ramme om korte andagter og musik ved 

solnedgang. Konceptet herfor er formet af Jørgen Anker Jørgensen, der var 

sognepræst/skolelærer på Venø fra 1988 og knap 12 år frem. 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 er bygget lige efter Reformationen, men fik først egen præst i 

1750. Præsten fungerede desuden som lærer ved Venø Skole. Kirken har væ-

ret et naturligt samlingspunkt for øens religiøse, sociale og kulturelle liv. Det 

dobbelte præste-/lærerkald sluttede i 2004, da Venø Skole blev nedlagt. Der 

er et bredt ønske om at bevare og styrke kirkens rolle som samlingspunkt, bå-

de i det daglige og her ved de velbesøgte koncerter, der retter sig mod turi-

ster, feriegæster på øen samt selvfølgelig øens beboere. 

 

 

R Y T M I S K  A F T E N  
Torsdag den 4. juli kl. 21:00 

Hendrik Holm og Casper Rejnholdt 

Hendrik spiller klassisk slagtøj, hvor han har valgt lille tromme, marimba og 

vibrafon. Hendrik spiller desuden tromme i et  

progressiv/hardrock-metal band. Kalder sig selv  

en kæmpe musiknørd. Casper er 1. års stude- 

rende på MGK i Holstebro med rytmisk trom- 

mespil som hovedfag, og har ligesom Hendrik  

spillet fra han var helt lille. Casper er meget  

inspireret af afroamerikanske musikstilarter. 



B A R O K A F T E N  
Torsdag den 11. juli kl. 21:00 

Louise Bjerre-Pedersen og Per Møller 

Louise har sine rødder på Venø. Er uddan-

net på Det kongelige Danske Musikkonser-

vatorium i København i blokfløjte. Hun er 

meget fascineret af barokmusikken. 

 Per Møller er uddannet organist fra 

Vestjysk Musikkonservatorium i 2008 og har 

været organist ved Humlum Kirke i 5 år. 

 

 

F O R T Æ L L E A F T E N  
Torsdag den 18. juli kl. 21:00 

Tage Larsen 

Tage Larsen er dette års fortæller. Han har siden 

1971 været tilknyttet Odin Teatret i Holstebro. 

Han arbejder desuden som skuespiller og instruk-

tør uden for Odin Teatret. Giver workshops for 

skuespillere over hele verden. 

 

 

S W I N G / J A Z Z A F T E N  
Torsdag den 25. juli kl. 21:00 

Lise Roar, Mikkel Roar og Kristian Svenningsen 

Lise Roar (piano) er uddannet musiklærer. Har akkompagneret kor/skolekor - 

aktuelt akkompagnatør i det rytmiske kor Good Vibrations i Struer. Er daglig 

viceskoleleder i Lemvig. 

 Mikkel Roar (bas) er tidligere elev på Lemvig Musikskole samt MGK i Hol-

stebro. Spiller i forskellige sammenhænge (jazz/rock). Begynder studier i litte-

raturvidenskab efter sommerferien, men bassen vil fortsat følge ham. 

 Kristian Svenningsen har arbejdet som professionel musiker i over 25 år. 

Som saxofonist har han markeret sig i næsten enhver tænkelig genre inden 

for rytmisk musik og 

har desuden været 

på enkelte gæstevi-

sitter i den klassiske 

lejr, men han er nok 

bedst kendt i jazz-

kredse.  



B A C H A F T E N  
Torsdag den 1. august kl. 21:00 

Julia Tabakova og Mikkel Lundkvist 

Julia Tabakova er organist ved Venø Kirke. Født og opvokset i Ukraine og  

uddannet på Musikkonservatoriet i Kiev. Kom til Danmark i 2005 for at stude-

re på Det Jyske Musikkonservatorium, hvor- 

fra hun debuterede fra solistklassen i 2008. 

Hun finder musikken fra barokken interes-

sant at fordybe sig i, så det bliver en aften i 

Bachs tegn.  

 Julia ledsages af violinisten Mikkel 

Lundkvist, som er lærer ved Holstebro  

Musikskole.  

 

 

F O L K / C O U N T R Y A F T E N  
Torsdag den 8. august kl. 21:00 

In Bed Before Midnight 

Trioen består af Curt Conradsen, guitar, 

percussion og vokal, Malene Melgaard,  

vokal og percussion, Scott Hoag, guitar og 

bas. Medlemmerne fandt sammen i fælles 

interesse for amerikansk/irsk/skotsk folke-

musik. 

 Denne koncert er den sidste i denne 

sæson. Koncerten vil blive optaget af TV 

MidtVest. 
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