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Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø
To min. gang fra stationen,
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Bordbestilling på tlf. 2021 0232 – vesthhuset.bord@gmail.com
Bemærk: Vi tager mod kontanter og MobilePay

CAFÉ VESTH
Vesthhusets Café & Butik i foråret:
Åbent hver fredag fra 7. maj – 18. juni kl. 15.00 -18.00
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.

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

Sangskriverklub. Første mandag i hver måned kl. 19.00

Årets gaveidé
Køb et gavekort til en glad aften i Vesthhuset!

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.

Koncert nr. 1: Søndag den 6. juni:
Peter Vesth og Kristian Rusbjerg.
En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange
og smukke ballader krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske
harmonikaspil!
Koncert nr. 2A: Søndag den 13. juni kl. 12.00:
Naboerne.
Endnu engang har vi fornøjelsen af at kunne
præsentere de herlige sangere Helge Engelbrecht
og Tommy Rasmussen, direkte fra Mariehaven
(Neighbours).
Koncert nr. 2B: Søndag den 13. juni kl. 15.00:
Naboerne
Naboerne.
Endnu engang har vi fornøjelsen af at kunne præsentere de herlige
sangere Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, direkte fra
Mariehaven (Neighbours).
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3 forrygende sommerdage med herlig
sang og musik i Vesthhuset!
Koncert nr. 3: Fredag den 18. juni:
Kén Børjesen og medlemmer af sangskriverklubben.dk.
Flot sang og velklingende guitarspil samt massevis af syng-med og
lyttenumre.
Koncert nr. 4: Lørdag den 19. juni:
Peter Vesth og Kristian Rusbjerg.
En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange og
smukke ballader krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske harmonikaspil!
Koncert nr. 5A: Søndag den 20. juni:
Bibi & Snif med Henrik Skriver.
Noget af det allerbedste indenfor
dansk country. Herlige countryklassikere suppleret med Henrik
Skrivers sublime countryguitar. (Ny CD ude!).
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28.-30. juni
på Hotel Christiansminde i Svendborg
Peter Vesth, Louise Espersen og Joane Reinholdt

Vesthhuset

Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø
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vesthhuset.bord@gmail.com

57 88 03 00

Vesthhuset
støttes af Tuborgs
Grønne Fond.

alfa bogtryk
finlandsvej 4 · 4180 sorø
tlf. 57 83 18 44

Corona
Vi overholder alle
Corona-restriktioner,
og der kan være visse
begrænsninger.
Reserver derfor bord i
god tid.
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Husk!

