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CAFÉ VESTH

Vesthhusets Café & Butik i efteråret:
Festlig fredagscafé åben hver fredag kl. 15.00 -18.00
fra 12. august til 16. december 2022
Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og butikken med levende musik
næsten alle fredage, men altid kaffe og kage, øl, vin og dejlig stemning. Gratis adgang.

Bemærk: Vi tager mod kontanter og MobilePay
Musikmuseum. Åbent søndag (før underholdning) kl. 12.00-13.00
Gratis adgang, rundvisning efter aftale

Sangskriverklub. Første mandag i hver måned kl. 19.00

Torben Lendager og Roosters

Søndag eftermiddage
Ved underholdning vil der blive serveret en let anretning!

14. aug. 13.00-17.00: Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg.
En festlig syng-med-eftermiddag med en god blanding af lystige
sange og smukke ballader krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske
harmonikaspil og Louises fantastiske stemme!
2. oktober 13.00-17.00: Peter Vesth & Kristian Rusbjerg.
En festlig syng-med-eftermiddag med en god blanding af lystige
sange og smukke ballader krydret med Kristian Rusbjergs helt
fantastiske harmonikaspil!
9. oktober 13.00-17.00: Paul Banks & H. P. Lange med flere.
Forrygende Blues og Ragtime, der får salen til at svinge.
16. oktober 13.00-17.00: Things we do for love.
Ivan Pedersen, Jørgen Thorup & Peter Busborg.
Superflotte vokalharmonier fra nogle af Danmarks absolut bedste
sangere. Repertoiret består af en række egne kompositioner på dansk
samt velklingende hits fra bl.a. Supertramp, 10CC og Queen.
30. oktober 13.00-17.00: Syngepigerne fra Bakkens Hvile.
Tre af de allerbedste syngepiger fra det berømte forlystelsessted
optræder akkompagneret af den forrygende pianist Kenneth Sichlau.
6. november 13.00-17.00: Lotte Riisholt med band.
Swingende countrytoner og massevis af dansktop hits!
13. november 13.00-17.00: “Lune Carlsen”.
Festlig koncert med Danmarks bedste Kim-Larsen-sanger og hans
forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar.
20. november 13.00-17.00: Mads Toghøj.
Et af de rigtig gode nye navne på den danske musikscene. Mads
spiller en fin blanding af egne sange, bl.a. om sin hjemstavn på
Skagen samt en række flotte versioner af sange fra Elvis Presley,
Johnny Cash og flere ligesindede!

Torsdag aftener
Til aftenarrangementer vil der blive der serveret en lækker varm ret.

25. august 18.00-22.00: Rocking Ghosts.
Et af Danmarks bedste show- og livebands. Oplev alle deres store
pladehits live. Oh, Oh, What a Kiss, Belinda og mange andre.
29. september 18.00-22.00: Johnny and the Heartbeats.
Herlig tressermusik med flotte vokalharmonier, godt understøttet
af akustiske guitarer og en festlig rytmegruppe. Begejstringen for
musikken og livsglæden i almindelighed er i højsædet.
3. november kl. 19.00: Spil Dansk Aften. (Gratis adgang).
Kom og oplev massevis af nye talenter.

Fredage
Ved eftermiddagsunderholdning vil der blive serveret en let anretning!
Til aftenarrangementer vil der blive der serveret en lækker varm ret.

14. oktober 18.00-22.00: Sangskriverklubben.
Efter fredagscafeen er der på denne fredag spisning og herlig
underholdning med Sangskriverklubbens medlemmer.
4. november 13.00-17.00: Tørfisk.
Vi kan ikke få armene ned! Glæd jer til en forrygende eftermiddag.

Sange i Sommernatten

Søndag den 26. juni er der gratis adgang til koncerten
i Sorø Akademis Have.

Pladsen og boderne med salg af grillpølser, øl, vand, vin, kaffe, the og kage åbner
kl. 14.00 og koncerten starter kl. 14.30 og varer til kl. 19.30. Ud over borgmester
Gert Jørgensens åbningstale kan du høre følgende kunstnere:

Kl. 14.45: Søren Westerholm, kl. 15.00: Annette & Tom,
kl. 15.15: Vibeke Hoby & Kristian Rusbjerg, kl. 15.30: Lotte Riisholt,
kl. 16.00: Peter Vesth, Louise Espersen & Kristian Rusbjerg,
kl. 17.25: Et kor fra Sorø, kl. 18.15: Det ny Tonefilmsorkester.
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Peter Vesth, Louise Espersen og Joane Reinholdt
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Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø
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Vesthhuset
støttes af Tuborgs
Grønne Fond.
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Peter Vesth, Louise Espersen
og Kristian Rusbjerg

Ret til ændringer forbeholdes.
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Køb gavekort til Vesthhusets koncerter på:
www.billetsalg.dk/vesthhuset

