


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2019

Venø Kirke har i over 30 år dannet ramme for korte andagter og musik ved 
solnedgang. 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 har i over 250 år været samlingspunkt for øens religiøse og kultu- 
relle liv. I 1750 blev den første præst og lærer ansat i et kombineret embede. 
Dette dobbelte kald varede indtil 2004, hvor Venø Skole blev nedlagt. Sogne-
præsten har bopælspligt på øen, hvilket også er med til at bevare og styrke 
kirkens rolle som samlingspunkt.

Andagtens forløb
De små aftenarrangementer, der har en varighed på ca. 45 minutter, indledes 
med præludium, velkomst, oplæsning af den kommende søndags tekst og en 
fællessalme. Herefter følger det kunstneriske indslag. Aftenen slutter af med 
Fadervor og en fællessalme samt postludium.

Menighedsrådet byder alle velkommen i Danmarks mindste kirke!



TORSDAG DEN 4. JULI KL. 21:00
>> Ole Jørgensen, sang og Kristian Enevoldsen, piano <<
Ole Jørgensen gjorde allerede som syvårig lykke, skrev anmelderne, da han 
optrådte sammen med sin mor og et par søskende. Et stort spring skete med 
optagelsen i koret Condidential i USA. Det blev til syv år som korsanger, solist 
og dirigent. Fik bl.a. undervisning af Chris og Carole Beatty. Herhjemme er han 
kendt for sin deltagelse i musicals samt som leder af Gospel Delight. Livet er 
vigtig for Ole, og han lægger vægt på at synge sange om kærlighed og om livet 
på godt og ondt. Pianisten Kristian Enevoldsen medvirker ved koncerten.

TORSDAG DEN 11. JULI KL. 21:00
>> Louise Bjerre-Pedersen, blokfløjte <<
Louise Bjerre-Pedersen, uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 
blokfløjte, kalder sin koncert ”Fantasier over Sommerfugledalen”. Aftenen byder 
på et uddrag af digtsamlingen Sommerfugledalen af Inger Christensen. Værket 
har undertitlen: En trækken, og den er bygget op som en sonetkrans – en form, 
som stammer helt tilbage fra 1400-tallet. Musikken, som denne aften sætter In-
ger Christensens ord i perspektiv, er fra 1700-tallet. Det er en række fantasier for 
soloblokfløjte komponeret af G.P. Telemann. Med forskellige tidsaldre og udtryk 
håber Louise, at toner vil løfte ord, og ord vil løfte toner som sommerfugle i  
sommeraftenen.

TORSDAG DEN 18. JULI KL. 21:00
>> Carsten Pedersen, klassisk guitar <<
Guitaristen Carsten Pedersen har besøgt Venø Kirke flere gange, hvor hans 
virtuositet har ramt publikum. Udover sin uddannelse som guitarist ved Det 
Jydske Musikkonservatorium har han også modtaget undervisning i udlandet 
hos bl.a. Costas Cotsiolis og David Russell. Han har indledt et samarbejde med 
komponisten Bent Fabricius-Bjerre, af hvem der også vil være musik. Men der 
vil også være Bach på programmet. Carsten vil desuden spille melodien til den 
smukke salme ”Tænk at livet koster livet”.

TORSDAG DEN 25. JULI KL. 21:00
>> H.P. Lange, guitar <<
H.P. Lange har i mere end 30 år været bluesmusiker på landevejen. Har tidlig-
ere besøgt Venø ved Venø Sammensurium. Nu i Venø Kirke, hvor repetoiret 
bliver et energisk mix af Delta-, country- og folk-blues. Sange han selv har 
skrevet og gamle sange, der er samlet op hen ad vejen bl. a. i USA’s sydstater 
og gjort til hans egne, men dybt forankrede i traditionen.



TORSDAG DEN 1. AUGUST KL. 21:00
>> Morten Rune, guitar <<
Morten Rune er en ung sanger og sangskriver fra Aarhus, der til dagligt funger-
er som forsanger og guitarist i folk-/rockbandet Ellie. Men solo er Morten Rune 
også en fremragende blues- og soulsanger samt guitarist. Udover fremførelsen 
af egne sange er han en ivrig fortolker af gode gamle sange fra kunstnere som 
Neil Young, Bob Dylan og The Band – som også er nogle af de største inspira-
tionskilder til hans egne sange.

TORSDAG DEN 8. AUGUST KL. 21:00
>> Michael Turkat, orgel og Michael Börresen, klarinet <<
Den danske soloklarinettist Mikael Börresen, Bremen og den tyske organist 
Michael Turkat, Hamborg gæster Venø Kirke igen. Gammelt og nyt swinger 
sammen i en speciel instrumentkonstellation. Musikkens gangart er en fri 
bevægelse gennem forskellige stilarter: Klassisk, swing, jazz og evergreen 
elementer. Musikken udtrykker livets gang, hvor der spilles egne kompositioner 
og kendte evergreens som Wild Cat Blues, Summertime og Jag har bott vid en 
landsväg.
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