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ORGEL/TROMPET DUO 

♫ Søndag den 2. februar kl. 15.15 i Venø Kirke samt på  

      Nørskov – vi mødes i kirken ♫  

Henrik Rønnow og Carl Ulrik Munk-Andersen.  

Henrik Rønnow er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. 

Han har siden 1989 været ansat som trompetist ved Slesvigske Musikkorps i 

Haderslev. Henrik Rønnow har markeret sig inden for den klassiske genre 

gennem kirkekoncerter, kammerkoncerter og musikforeningskoncerter. Hen-

rik Rønnow udgav i 1997 den meget anmelderroste cd: "Lad det klinge..." og i 

2001 cd'en "Sound the Trumpet". Begge cd’er er indspillet i Haderslev Dom-

kirke. 

Carl Ulrik Munk-Andersen er organist ved Tårbæk Kirke og har akkom-

pagneret mange kunstnere i årenes løb, ligesom han har været kapelmester 

på diverse teatre. Han har gæstet Venø Musikforening flere gange.  

 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling. Dagsorden 

ifølge vedtægterne. Venø Musikforening er vært ved lidt mundgodt! 

 

 

MAJA KJÆR JACOBSEN OG DAVID BOULANGER 

♫ Søndag den 6. april kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Duoen ”Maja & David”, også kaldet ”Folk fra Nord”, består af David Boulan-

ger fra Québec (Canada) og Maja Kjær Jacobsen (DK). 

 Maja Kjær Jacobsen var elev på Venø Efterskole årgang 2001/2002, hvor 

hun gik på Musik- og Dramalinjen. Hun er uddannet på Syddansk Musikkon-

servatoriums Folkemusiklinje i Odense på violin, og sammen med David spiller 

hun violin og Hardangerfele (Norges nationalinstrument - en slags violin med 

8 strenge) og synger på den midtjyske dialekt fra sin hjemegn syd for Silke-

borg. 

 David Boulanger er en velanset violinist fra Montréal, Québec, og er nok 

mest kendt for gennem de sidste syv år at være violinist i "La Bottine Sourian-

te" - Det legendariske folk-big-band fra Québec i Canada, som har eksisteret i 

over 30 år. I denne duo spiller David violiner i forskellige stemninger samt 

"podorythmie" (det traditionelle rytmiske fodtramp fra Québec). 

 Maja & Davids musik er en kombination af traditionel musik og sange fra 

Québec og Danmark, bygget op omkring de mange ligheder og forskelle, 

som findes i de to traditioner.  



LØVFALDSJAZZ 

♫ Lørdag den 25. oktober kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Jacob Fischer på guitar, Karsten Kristensen på saxofon og Thomas 

Ovesen på bas, så bliver det ikke meget bedre! De kan selv, men er ellers tre 

garvede jazzmusikere, som har spillet og stadigvæk spiller med masser af store 

jazzkoryfæer rundt om i verden.  

Thomas Ovesen har blandt andet haft sæde i DR Big Band, Karsten Kri-

stensen er til daglig organist i Udlejre Kirke, når han ikke spiller jazz. Jacob Fi-

scher er autodidakt og har spillet jazz siden han var 17 år, i mange år i Svend 

Asmussens kvartet og nu med sin egen trio Jacob Fischer Trio. 

 

Hvis vejret tillader det, spiller vi jazz i ”Kartoffelhuset”, så hav den 

varme trøje med i bilen under alle omstændigheder! 

 

 

VENØ MUSIKFORENING - 25 ÅRS JUBILÆUM 

PHILIPPE B. SKOW OG BJARKE MOGENSEN 

♫ Søndag den 23. november kl. 15.15 på Nørskov ♫  

Philippe Benjamin Skow har været solist ved talrige koncerter i Europa og 

USA og optræder regelmæssigt på radio og tv, senest i DR2’s portrætserie 

”Mestermøder” samt P2’s “Ung Solist”-serie. Philippe begyndte som 4-årig at 

spille violin. Han optrådte for første gang i Tivolis Koncertsal som 5-årig og 

havde som 14-årig sin første solistoptræden med Sjællands Symfoniorkester. 

Han debuterede i 2009 fra solistklassen ved DKDM.  

Bjarke Mogensen debuterede på accordeon, da han var 13 år gam-

mel. Bjarke Mogensens folkelige gennembrud i Danmark kom, da han blev 

vinder af DR2's konkurrence for unge instrumentalister, "Spil for livet", der blev 

fulgt på dansk Radio og TV. Samme år modtog Bjarke Victor Borges Musikpris. 

Både Philippe og Bjarke har modtaget et hav af priser, så der er lagt op 

til den perfekte musiske fejring af Venø Musikforenings 25 års jubilæum i 

2014. 

  



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

 

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 foreningen 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 Musikforening 

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@viauc.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 minuttal-

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

 

 

Læs mere på foreningens hjemmeside: 

www.venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening  
 

 

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

mailto:gma@stgym.dk

