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Kyndelmissekoncert
Margrethe Ingemann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen
♫  Søndag den 5. februar kl. 16.00 i Venø Kirke  ♫

Det nordiske lys og den dansksprogede sangskrivertradition står i centrum, 
når parret Margrethe, sopran, og Ask, guitarist, synger vinterens sange og 
skaber lys og varme i den koldeste tid på året - midvinter.
 Deres egne nyskrevne sange blandes nænsomt med originale fortolkninger 
af traditionel nordisk salme- og visesang tilsat et strejf af folk med sprøde  
guitarer, dobro, autoharpe og harmonium.
 Undervejs vil Hans Sørensen, Margrethes far og Venø Kirkes organist,  
fortolke parrets og vinterens sange og skabe stemning og tid til eftertanke  
på Venø Kirkes orgel. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Venø Menighedsråd.

”Fantasier over Sommerfugledalen”, Louise Bjerre Pedersen
♫  Søndag den 5. marts kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Louise Bjerre Pedersen, blokfløjte, er uddannet fra Det Kgl. Danske Musikkon- 
sevatorium. Koncerten ’Fantasier over Sommerfugledalen’ består af recita- 
tion og fløjtespil over et uddrag af digtsamlingen ’Sommerfugledalen’ af 
Inger Christensen. Værket er bygget op som en sonetkrans - en form, der 
stammer tilbage fra 1400-tallet. Musikken, som sætter Inger Christensens ord 
i perspektiv, er fra 1700-tallet – en række fantasier for soloblokfløjte kompo-
neret af P.G. Telemann. 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge 
vedtægterne. Venø Musik er vært ved lidt mundgodt!

”MusikBeRiget”, Lisbeth Sagen og Lovisa Wennesz
♫  Søndag den 23. april kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Lisbeth Sagen, violinist, er uddannet fra Nordjysk Musikkonservatorium og 
Hoogeschool voor de Kunsten Utrecht, Holland. Hun er stifter af projektet 
MusikBeRiget, som arbejder for at skabe livskvalitet og trivsel for børn, unge 
og deres familier under børns indlæggelse på Rigshospitalet. Der er særligt 
fokus på kronisk og alvorligt syge børn, hvor personalet vurderer, at et 
musikalsk besøg kan gøre en forskel. I 2017 vandt hun P2 Prisen Årets Ildsjæl 
for projektet. 
 Lovisa Wennesz, harpenist, blev som 16-årig optaget på Falun Musikkon-



servatorium i Dalarne og senere på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 
København. Hun arbejder professionelt som orkestermusiker, som kammer-
musiker og solist samt som musikpædagog. 

Koret Good Vibrations fejrer årets nye Venø kartofler
♫  Mandag den 12. juni kl. 19.00 i Kartoffelhuset på Nørskov  ♫

Koret Good Vibrations vil medvirke til en festlig sommeraften, hvor årets nye 
kartofler besynges og serveres. Koret, som ledes af Erik Klærke, har foruden 
med sit eget repertoire deltaget i flere arrangementer under KOR 72 kaldet 
“Syng med de Store”, hvor amatørkor får mulighed for at medvirke ved 
kendte musikeres optræden, bl.a. Tina Dickow, Sko/Torp og Anne Linnet.

DUEN
♫  Lørdag den 30. september kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫

Det Danske Ungdomsensemble under ledelse af Morten Ryelund er et krea-
tivt musikalsk forum for unge strygertalenter i alderen 17-27 år. Genremæssigt 
spænder DUEN bredt – fra barok, klassisk romantiske strygerserenader til 
uropførelser af danske Anders Kobbel, Ib Nørholm og Per Nørgaard. 
 Ensemblet spiller i mange forskellige konstellationer, bl.a. sammen med 
topprofessionelle klassiske solister (cellisten Andreas Brantelid og blokfløj-
tenisten Michala Petri). De unge musikere har været på turne i Kina og Hol-
land. 
 Programmet vil blandt andre værker bestå af Wolfgang Amadeus Mozart:  
Serenade nr. 13 i G-dur, “Eine kleine Nachtmusik“ og Felix Mendelssohn- 
Bartholdy: Violinkoncert i d mol. Koncerten på Venø er en del af den årlige 
festival Klassiske Dage i Holstebro. 

Opera / operette, Jens Olav Heckmann og David Strong
♫  Søndag den 12. november kl. 15.15 på Nørskov  ♫ 

Den lyriske tenor, Jens Olav Heckmann, som er uddannet på Det Jyske Musik-
konservatorium samt Hochschule für Musik und Teater i Leipzig, synger 
kendte numre fra bl.a. komponisten Emil Reesens operette Farinelli samt 
kendte stykker fra italienske operaer af bl.a. Puccini.
 Desuden vil Jens Olav Heckmann og David Strong indføre os i den engel-
ske komponist Ralph Vaughan Williams (1872–1958), der var pioner inden for 
folkemusik. . . . .



Den sidste afdeling af koncerten bliver ledsaget af fællessang fra Højskole-
sangbogen.
 Pianisten David Strong er fast tilknyttet Århus Sinfonietta. Foruden at være 
en travl solist og kammermusiker underviser han på Det Jyske Musikkonserv-
atorium i Århus. 

Et medlemskab koster 350 kr. for en sæson og giver gratis adgang til samt-
lige 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. Mobilepay: 49545.

Medlemskab tegnes ved henvendelse til:
Formand Grethe Munk-Andersen Kasserer Marianne Pedersen
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79 Tlf. 23 37 83 71
munkandersengrethe@gmail.com 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 minuttallene :00 og :30 (06-24). 

Læs mere på Venø Musiks hjemmeside: 
www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening

Venø Musik er støttet af: 
Solistforeningen af 1921 · Kulturstyrelsen: Statens Kunstfonds Projekt- 

støtteudvalg for Koncertvirksomhed · Kultur- og Fritidsudvalget i Struer


