
Vesthhuset 
Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø 

To min. gang fra stationen, 
tog hver halve time 

Bordbestilling på tlf. 2021 0232 – vesthhuset.bord@gmail.com
Bemærk: Vi tager ikke Dankort (endnu) kun kontanter

Program
Efterår 2017

Musikmuseum. Åbent søndag (før underholdning) kl. 12.00-13.00
Gratis adgang, rundvisning efter aftale

Sangskriverklub.  Første mandag i hver måned kl. 19.00

FREDAGSCAFÉ
Vesthhusets Café & Butik. Hver fredag kl. 15.00-18.00

Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og Butikken med lidt mad og 
drikke, god musik og mulighed for at bestille bord til Vesthhusets arrangementer.
I butikken kan købes CD’er, DVD’er, juleting og meget andet. Gratis adgang.



Søndag eftermiddage kl. 13.00-17.00
Før underholdningen vil der blive serveret en let anretning. Denne er inkluderet i 
billetprisen – dog ikke ved “gratis” arrangementer.

Lø 19. + 
Sø 20. aug.

VESTHFEST
2 dage med forrygende 
underholdning

Lørdag underholder ???
Søndag underholder bl.a. Julie Burton, 
Peter Vesth, Kristian Rusbjerg, Henrik 
Skriver og forskellige store overraskelser.

27. aug.. Lotte Riisholt

Den nye Dansktop-Dronning optræder i 
Vesthhuset med alle sine hits, krydret med 
numre fra hendes splinternye country-CD 
“Country With Love”. Lotte akkompagneres 
af sin pianist, Jesper Christoffersen.

3. sept. Thomas Kjellerup Danmarks fantastiske troubadur med alle de 
smukke sange. Husk bordbestilling i god tid.

17. sept. Jørgen de Mylius
Herlig eftermiddag i selskab med popmusikkens 
mester. God musik og spændende fortællinger 
fra et langt liv i Danmarks Radio.

24. sept. IMikroskopet
Imikroskopet, Tivolis ViseVers Hus og 
Vognhjulet var de førende musiksteder 
tilbage i de glade halvfjerdsere. En række 
kunstnere fra dengang kommer på besøg.

1. okt. Bente Kure og 
Leif Ernstsen Hyggelig eftermiddag med forrygende viser.



Torsdag aftener kl. 18.00-22.00
Til aftenens arrangement bliver der serveret en lækker varm ret. Denne er inkluderet i 
billetprisen – dog ikke ved “gratis” arrangementer.

28. sept. Johnny Horsepower Fantastiske sange og fortællinger om Johnny 
Cash. Forrygende aften for alle countryfans!

5. okt. Sir Henry 
and his Butlers

Med Ole Bredahl i front. Hvem husker ikke 
hits som “Beatiful Browneyes” og “Let’s Go”?

2. nov. Spil Dansk Dag 
(Gratis arrangment)

Vores traditionelle Spil-Dansk-aften med 
massevis af dygtige danske kunstnere fra 
nær og fjern.

19. nov. Dansvingerne og
Pia Raug

Vinderne af det store talentshow i Boxen i 
Herning sammen med en legende i dansk 
visesang, Pia Raug.

16. nov. Rocking Ghosts
Et af Danmarks bedste show- og liveband. 
Oplev alle deres store pladehits live. Oh, 
Oh, What a Kiss, Belinda og mange andre.

Vesthhusets kæmpe julefest

Med Peter Vesth, Kristian Rusbjerg, Bibi & Snif og Henrik Skriver. – Kom til en 
hyggelig julefest med dejlig mad kombineret med smukke og festlige julesange.

26. november kl. 13.00-17.00: 
Vesthvennernes store Juleshow (Kun for Vesthvenner)

16. december kl. 13.00-17.00:
Forrygende juleshow (Dørene åbnes kl. 12.00)

“Peter Vesth med venner”

8. okt. Elsborg / Maribo
“Musik lige fra hjertet” – Kom og 
hør de helt nye stjerner på den danske 
musikhimmel. Nyd Mette Elsborgs smukke 
stemme og Erik Maribos fine fingerspil.

15. okt. Tyrolerband
Herlig tyrolerstemning med sang, bægerklang 
og lækre “Schweinehaxe”.



Vesthhuset
Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø 
Bordbestilling på tlf. 2021 0232

vesthhuset.bord@gmail.com
Vesthhuset 

støttes af Tuborgs 
Grønne Fond.
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Søndag eftermiddage (fra 13.00—17.00) 
Før underholdningen vil der blive serveret en let anretning. 
(Denne er inkluderet i billetprisen—dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 

 
21. februar (gratis adgang!)  
Breuning & Broberg. 
Dansk Solistforbund præsenterer ”Solisterier” med Susanne 
Breuning og Anne Karin Broberg. Kom til en festlig eftermid-
dag med herlige revyviser og forrygende historier, akkompag-
neret af Thomas Pakula. 
 
NB! Lørdag den 27. februar! 
International Plademesse 
med repræsentanter fra ind– og udland. Tusindvis af plader 
og Cd’er til billige priser. Kom og gør et kup! 
 
28. februar: 
Tamra Rosanes. 
Danmarks ukronede countrydronning kommer endnu engang 
på besøg i Vesthhuset. 
 
20. marts: 
Erik Grip. 
Velkommen i den grønne lund, Åbent landskab, Rose vil du 
danse. En af Danmarks bedste visesangere kommer på besøg! 
 
3. april: 
Esben Just. 
Forrygende klaverspil og fantastiske anekdoter. Der kommer 
bare flere og flere, hver gang han besøger Vesthhuset! 
 
10. april: 
Naboerne (Eftermiddag: 13.—17. / Aften: 18—21.) 
Endnu engang har vi fornøjelsen at kunne præsentere de her-
lige sangere: Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, direk-
te fra Mariehaven (Neighbours). 
 
24. april: 
Four Jacks Revival. 
Kom og syng med på Four Jacks fantastiske sange, godt fortol-
ket af den lokale gruppe: Four Jacks Revival. 
 
1. maj: 
Løven, Kim, Hulken & Ricko. 
Atter får vi besøg af Fyns festligste orkester, direkte fra Få-
borg, til en herlig eftermiddag med en god blanding af irsk 
folkemusik og danske syng-med numre. 
 

8. maj: 
Bibbi og Snif. 
Dansk country når det er allerbedst. 
Far og datter synger og spiller akkompagneret af den forrygen-
de guitarist: Henrik Skriver. 
 
15. maj: 
Kristian Rusbjerg og Peter Vesth. 
En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange og 
smukke ballader, krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske 
harmonikaspil! 
 
 
 
 
 
Torsdag aftener (18.00—22.00) 
Til aftenens arrangement blive serveret en lækker varm ret) 
(Denne er inkluderet i billetprisen—dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 
 
3. marts: 
Johnny and the Heartbeats. 
Herlig tressermusik med flotte vokalharmonier—godt under-
støttet af akustiske guitarer og en festlig rytmeafdeling. Begej-
stringen for musikken og livsglæden i almindelighed er i høj-
sædet! 
 
31. marts: 
Per Fjord & Tom Frederiksen. 
To af Danmarks bedste visesangere har slået sig sammen den-
ne aften. Per Fjord, her fra Sorø, har ud over egne CD udgivel-
ser, skrevet massevis af tekster til Erik Grip. 
Tom Frederiksen er især kendt for sit samarbejde med Finn 
Olafsson og deres fine fortolkninger af Frank Jægers viser. 
 
7. april: 
Tre harmonikaer. 
3 af Danmarks største harmonikavirtuoser Øjvind Ougaard, 
Kristian Rusbjerg og Mogens Bækgaard kommer til Sorø og 
indbyder os til en herlig aften med massevis af herlig harmoni-
kamusik. 
 
12. maj: 
Singer/songwriters Evening (Gratis adgang!) 
Kom til en hyggelig aften med henholdsvis helt nyskrevne san-
ge og nogle af de gode gamle syng-med numre.  

 
Forårsprogram 

2016 

Vesthhuset, Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø, 
Bordbestilling: 2021 0232               http://www.vesthhuset.dk 

57 88 03 00
alfa bogtryk

finlandsvej 4 · 4180 sorø
tlf. 57 83 18 44

SKORSTENFEJEREN
I SORØ

Skorstensfejer Børge Petersen
Juliesmindevej 21 A . 4180 Sorø
Tlf. 57 84 47 47 (bedst kl. 7.00-9.00)

Tlf. 30 65 11 75 (bedst kl. 6.30-16.00)
soroekommune@skorstensfejeren.dk

57 83 48 87
www.frederiksbergbistro.dk

Næstvedvej 2
Frederiksberg

4180 Sorø

Pizza, Burger, Pita, Dürum, Sandwich


