SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2016
I juli og august danner Venø Kirke igen rammen om de traditionsrige solnedgangskoncerter. 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.
Da Venø Kirke er under restaurering, foregår koncerterne i år i pavillonen, som er opstillet ved siden af kirken.
Der er i alt fem koncerter, og der er gratis adgang. Koncerterne indgår i
en andagt og varer ca. 45 minutter.
For interesserede vil der før hver koncert være en kortere fortælling om
kirken - det er fra kl. 20:20 til 20:45.
Venø Menighedsråd byder alle velkomne til stemningsfulde aftener.

TORSDAG DEN 7. JULI KL. 21:00
— Michell Smedegaard Boysen og Anne Bech Hald —
Dobro guitar og to vokaler
”Acoustic Arcade” er et dansk eksperimenterende sangskrivningsprojekt med
fokus på kvaliteterne i det minimalistiske og simple. Det musikalske univers er
præget af en nerve og intimitet, som Michell Smedegaard Boysen og Anne
Bech Hald skaber i deres lille konstellation af dobro guitar og to vokaler.
De vil fortælle om deres fælles sangskrivning på tværs af by- og landegrænser gennem de sidste 5 år bl.a. mellem Berlin og Salvador.

TORSDAG DEN 14. JULI KL. 21:00
— Julie Haaning Kjærgaard —
Udenlandske og danske sange
Julie Haaning Kjærgaard har modtaget sangundervisning på Skive Musikskole og har deltaget i en række forskellige sammenspilssammenhænge. Det
musikalske univers vil denne aften byde på et bredt sammensat repertoire af
nyere og ældre, udenlandske og danske sange i et melodisk og afdæmpet
indtryk.

TORSDAG DEN 21. JULI KL. 21:00
— Ida Riegels —
Cellist og blokfløjtenist
Ida Riegels er uddannet cellist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos bl.a. Morten Zeuten. Er, på blokfløjte, elev af Kæthe Kristiansen.
Koncerter som cellist og blokfløjtenist i England, Sverige, Tyskland,
Frankrig og Danmark. Ida Riegels interesserer sig for det, der sker mellem
publikum og musikere, og hvordan lytteren kan være med til at forme musikken. Hvordan en opmærksom lytter er med til at give musikken liv.

TORSDAG DEN 28. JULI KL. 21:00
— Mikael Børresen og Michael Turkat —
Klarinet og orgel, swing og evergreens
Mikael Børresen på klarinet og Michael Turkat på orgel bliver i år et glædeligt
genhør. Denne gang med titlen ”Wild Cat Blues” spiller de swing og evergreens. En håndfuld af de evig grønne melodier, der vækker minder om en
svunden tid. Der vil også blive en uropførelse af ”Sunshine In The Morning,
Sunshine In My Dream” komponeret af Mikael Børresen.
En spændende og anderledes konstellation af klarinet og orgel, der nok
skal få publikum til at gå let dansende ud i sommernatten.

TORSDAG DEN 4. AUGUST KL. 21:00
— Nordlyd —
Dansk-Norsk vokalgruppe med 8 kvinder
Nordlyd er en dansk-norsk vokalgruppe med 8 kvinder, som har mødt hinanden gennem musikken. De har et personligt og varieret repertoire af egne
kompositioner og arrangementer samt sange, som står dem nær.
Musikken er nordisk med et strejf af folk og tekst/formidling står i centrum. Koncert med Nordlyd er for alle, der bliver berørt af alt fra en smægtende søndenvind til en bidende nordvind.
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