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Kyndelmissekoncert 
Margrethe Ingemann Sørensen, Ask Nørholm og Hans Sørensen
♫  Søndag den 7. 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 gui-
tarer, dobro, autoharpe og harmonium.
 Undervejs vil Hans Sørensen, Margrethes far og Venø Kirkes organist, for-
tolke parrets og vinterens sange og skabe stemning og tid til eftertanke på 
Venø Kirkes orgel. 

Koncerten arrangeres i samarbejde med Venø Menighedsråd.

Anker Sigfusson - Cellokoncert
♫  Søndag den 28. februar kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Anker Sigfusson, cellist fra Det Jyske Musikkonservatorium og efterfølgen-
de ansat i Aalborg og Sønderjyllands Symfoniorkestre. Siden 1998 har han 
optrådt talrige gange som solist og kammermusiker. I 2015 besluttede Anker 
Sigfusson at koncentrere sig udelukkende om J.S. Bachs seks solo-suiter, som 
han spiller mindst tre af dagligt! Programmet på Venø vil bestå af to af Bachs 
solo-cello-suiter. 

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

ENSEMBLE MIDTVEST: En blæserkvintet
♫  Lørdag den 27. marts kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫

Ensemble MidtVest er velkendt i det midt- og vestjyske. Ensemblet, som har 
eksisteret siden 2002, har som målsætning at gøre de sidste 500 års musik 
tilgængelig og relevant for nutidens publikum. De spiller ca. 100 koncerter om 
året, både i Danmark og i udlandet og har indspillet 22 CD’er. 
 Ensemblet består af 10 musikere, som tilsammen udgør en besætning, 
der består af en strygekvartet, en blæserkvintet samt en pianist. Det er blæ-
serkvintetten, der gæster Venø med følgende program: Blæserkvintetstykker 
af Bent Sørensen, Pēteris Vasks, N.W. Gade, Anders Koppel samt solostykker 
af György Kurtág for henholdsvis fløjte, obo, klarinet og fagot.



Duo Rastogi - Klaverduo
♫  Søndag den 11. april kl. 15.15 på Nørskov  ♫

Søren Rastogi og Martin Qvist Hansen er de bærende kræfter ved det Jyske 
Musikkonservatoriums klaverfaggruppe, og to af Danmarks absolut mest 
markante og fremtrædende pianister. Det er Martin Qvist Hansen, som er 
pianisten i Ensemble MidtVest. Sammen stiller de skarpt på repertoiret for 
firhændigt klaver, og duoen vil spille værker af W.A. Mozart, M. Ravel, J. 
Brahms og F. Schubert.

Som Os - Ny nordisk folkemusik
♫  Søndag den 19. september kl. 15.15 på Venø Efterskole  ♫

Kvintetten ‘Som Os’ eksperimenterer med de usynlige grænser inden for 
musik og henter inspiration fra jazz og world music. 
 Gruppen består af fem musikere, som alle er velkendte inden for folke- 
musik- og jazzmiljøet: Annelene Toft Christensen - violin, Tim Ewé Jensen - 
kornet/trompet, Jakob Kragesand - kontrabas, Michael Hornhaver - Guitar og 
Chris Falkenberg - trommer. 
 Kvintetten havde deres debutturné i 2020 sammen med den velkendte trio 
Dreamers’ Circus og afsluttede deres turné på fornemste vis ved violinisten 
Annelene Christensens debutkoncert. 

Chris Tanner Trio - Jazz
♫  Søndag den 14. november kl. 15.15 på Nørskov  ♫ 

Chris Tanner Trio består af australskfødte Chris Tanner - klarinet og vokal, 
Henrik Bay - guitar og Jens Kristian Andersen - kontrabas.
 I eget navn udgav Chris Tanner i 2016 den fine live-plade Young at Heart, 
og her kan man høre hans letflydende improvisationer, timing og bluesy 
fraseringer på klarinetten. 
 Henrik Bays elegante, blues-jazzede guitarspil kan høres på en lang række 
plader, bl.a. med Esben Just, Kira Martini og Jesper Thilo. Bassist Jens Kristian 
Andersen er en hyppigt anvendt studiemusiker.



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 for-
di Venø Musik altid serverer en lille forfriskning i pausen samt dialog med musikerne. 
Hovedvægten i programmet er lagt på kammermusikken, som netop her kommer til 
sin fulde ret. Ofte indledes koncerten med en introduktion til komponisten, instru-
menterne eller ensemblet. 

Et medlemskab, der koster 350 kr. for en sæson, giver gratis adgang til samtlige  
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. 

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 venligt støttet af: 
Solistforeningen af 1921 · Struer Musiksamråd ·  

Kulturstyrelsen: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for  
Koncertvirksomhed · Kultur- og Fritidsudvalget i Struer


