


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2011 

I juli og august danner Venø kirke igen rammen om de traditionsrige 

solnedgangskoncerter. Der vil være gengangere af kunstnere fra tidli-

gere år, men i nye sammenhænge og i en rivende udvikling. Koncerter-

ne, der indgår i en kort andagt, begynder kl. 21:00 og varer en lille time. 

 

 

 

Torsdag den 7. juli 

Mythos – classical accordion duo med  

Rasmus Kjøller og Bjarke Mogensen  

står for premieren. 

 Rasmus Kjøller gæstede kirken i 2008 sam-

men med Trio Armoniko. Rasmus er uddannet 

fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og har desuden studeret or-

gel.  

 Bjarke Mogensen havde sin debut som accordionspiller allerede 

som 13-årig, da han spillede med Münchens Symfoniorkester på ZDF 

med millioner af seere. 

 Accordion duoen har spillet i flere europæiske lande og deltaget i 

masterclasses og konkurrencer. I år vandt de DR’s kammermusikkonkur-

rence. Aftenen på Venø vil byde på bl.a. deres eget arrangement af mu-

sikken til Igor Stravinskis ballet ”Petrouchka.” 

 

 

 

Torsdag den 14. juli 

Duo Kontrabas består af Mette Thue  

(guitar/sang) og Kresten Andersen 

(kontrabas/sang). De har baggrund i musik  

og teologi. Bassen smælder, guitaren swinger 

og de to musikere synger solosange og duetter. 

 Gennem indlevende fortælling, sang og  

musik formidler duoen amerikansk bluegrass og roots, som har et kri-

stent grundlag. Sangene skildrer menneskers livsvilkår og er personlige 

fortolkninger af bl.a. The Carter Family, Johnny Cash, Gillian Welch og 

Allison Krauss. 



Torsdag den 21. juli 

Multikunstneren Kristine Frøkjær har været kirke-

sanger ved forskellige kirker. Derudover er Kristine 

Frøkjær billedkunstner og portrætklummer ved fx 

Morgenavisen Jyllands Posten. Se yderligere  

http://www.stinnes-verden.dk/andre_billeder.htm 

 I Venø kirke bliver det en aften med klaver og 

sang fra Den danske Salmebog, Højskolesangbogen - 

på dansk og svensk. Kristine Frøkjær giver gennem 

sin fortolkning en ”twist” til sangene. 

 

 

 

Torsdag den 28. juli 

Fra Tyskland får vi besøg af Michael Børresen,  

klarinet og Jonathan Kagan, orgel. De er uddannet 

fra henholdsvis Det Kgl. Danske Musikkonservatori-

um i København og fra Syddansk Musikkonservatori-

um. Duoen er ret ny, og aftenen vil byde på komposi-

tioner af M. Børresen og adagioen fra W.A. Mozarts 

klarinetkoncert. Derudover vil der være gospel og 

klezmermusik. En aften, hvor det bliver svært at sidde 

stille. 

 

 

 

Torsdag den 4. august 

Thorkil og Ida Jalk, far og datter er med i 

Lullebierne, som er en forening af musik- og 

sangglade amatører, der har til huse i Den 

gamle Biograf i Ulfborg. Thorkil Jalk er kunst-

nerisk leder af foreningen, mens Ida Jalk er 

kapelmester.  

 Denne aften bliver med guitar, violin og sang. Bl.a. synges nogle af 

Thorkil Jalks egne kompositioner, der både er iørefaldende og under-

fundige samt sange fra en strandcyklus, der er komponeret af en ven. 



Torsdag den 11. august 

Koncertrækken slutter 

med vores egen organist, 

Julia Tabakova sammen 

med organistvikar Louise 

Bjerre-Pedersen på blok-

fløjte.  

 Mange oplevede dem 

til gudstjenesten Skærtors-

dag og havde stor trang til 

at applaudere deres spil.  

 Det bliver der lejlighed til denne aften, hvor de vil vise, hvad instru-

menterne og de selv formår.  

 

Efter denne koncert indbyder Venø Menighedsråd alle til en lille recepti-

on. 

Tillæg til VenøPosten — juni 2011.  

Venø Menighedsråd — mr@venoe.dk 


