Program
Forår 2019

Vesthhuset

Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø
To min. gang fra stationen,
tog hver halve time

Erik Grip

“Lune” Carlsen

Bordbestilling på tlf. 2021 0232 – vesthhuset.bord@gmail.com
Bemærk: Vi tager mod kontanter og MobilePay

CAFÉ VESTH
Vesthhusets Café & Butik. Hver fredag kl. 15.00-18.00
Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og Butikken. Som oftest
levende musik, men altid kaffe og kage, øl, vin og dejlig stemning. Gratis adgang.

* **

** *

HUSK! - HUSK! - HUSK!
Hyggelig gårdhave med flot nyopført træpavillon, gamle lygter, springvand,
blomster og kærlighedsbænk

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

Sangskriverklub. Første mandag i hver måned kl. 19.00

Sange i Sommernatten - Sorø Akademis Have

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

24. febr.

Maries Festivalband

Mariehavens herlige husorkester med bl.a.
Kristian Rusbjerg på harmonika. Massevis
af fællessang og højt humør!

NB!
Lørdag
2. marts
kl. 10-15

International
Plademesse
Entré kr. 30,inkl. 1 genstand

Med repræsentanter fra ind- og udland.
Tusindvis af plader og CD-er til billige
priser. Kom og gør et kup!
Der er endvidere mulighed for at købe mad.

3. marts

Lasse og Mathilde

Fyn er fin. Sjælland er også fin når Lasse og
Mathilde kommer til Vesthhuset på visit.

17. marts

Erik Grip

Velkommen i den grønne lund, Åbent landskab, Rose, vil du danse. En af Danmarks
bedste visesangere kommer på besøg!

24. marts Tamra Rosanes

Danmarks ukronede countrydronning
kommer på besøg i Vesthhuset.

31. marts Jørgen de Mylius

Spændende foredrag om tresserne og
halvfjerdsernes musik krydret med herlige
anekdoter om de mange kendte navne.

7. april

Naboerne

Endnu engang har vi fornøjelsen at kunne
præsentere de to herlige sangere: Helge
Engelbrecht og Tommy Rasmussen, direkte
fra Mariehaven. (Neighbours).

14. april

Michael Winckler

Michael holder et spændende foredrag
om sin far, Gustav Winckler. Massevis af
musikeksempler og fællessang.

Tamra Rosanes

Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen

Mads Toghøj &
Rødderne

Mads er barnebarn af Fiskerthomas. Han har
samlet en gruppe af de allerbedste musikere
til at ledsage hans egne sange og syng-mednumre. og mon ikke vi også får et par af
Fiskerthomas’ hits?

5. maj

Johnny Cash foredrag

Dennis Lydom, forsanger i gruppen Johnny
Horsepower kommer og holder et spændende
foredrag om Johnny Cash’ liv, – krydret med
spændende musikeksempler.

19. maj

Peter Vesth og
Kristian Rusbjerg

En festlig eftermiddag med lystige sange
og smukke ballader krydret med Kristian
Rusbjergs fantastiske harmonikaspil.

21. april

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.

7. marts

“Lune” Carlsen

21. marts Johns guld
4. april

25. april

Festlig aften med Danmarks bedste Kim
Larsen-sanger og hans forrygende band
med bl.a. Søren Sebber på guitar.
John Mogensen-fortolkning, når det er
allerbedst!

Spacemakers

Endnu en aften med forrygende
Rockn’Roll. Herlig fynsk gruppe med
Jørgen Mader i spidsen.

Klaus & Servants

Herstedvester, Bank 3 gange, ja vi kunne
blive ved! Kom og syng med på alle de
forrygende hits og nyd det velklingende
orkester.

Klaus & Servants

marbejde med Finn
rank Jægers viser.

er Øjvind Ougaard,
kommer til Sorø og
evis af herlig harmoni-

ang!)
vis helt nyskrevne sannumre.

Vesthhuset

Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø

Bordbestilling på tlf. 2021 0232
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

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

Ret til ændringer forbeholdes.

dk

Lasse og Mathilde

00)

Sange i Sommernatten 2019

varm ret)
ratis” arrangementer!)

Søndag den 2. juni kl. 17.00-21.00
i Akademihaven

Vi gentager sidste års succes med massevis af fællessange,

monier—godt
underdygtige
solister, gratis sangbøger, boder med grillpølser, kaffe
rytmeafdeling. Begejog kage
samt diverse drikkevarer. – Der er gratis adgang.
mindelighed
er i høj-

slået sig sammen denover egne CD udgivelrip.
marbejde med Finn
rank Jægers viser.

ang!)
vis helt nyskrevne sannumre.

dk

Vesthhuset

Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø

Bordbestilling på tlf. 2021 0232
Bemærk: Vi tager mod kontanter og MobilePay

vesthhuset.bord@gmail.com

Vesthhuset
støttes af Tuborgs
Grønne Fond.

Tillæg til Vesthhusets program forår 2019.
Ret til ændringer forbeholdes.

er Øjvind Ougaard,
kommer til Sorø og
evis af herlig harmoni-

EKSTRA - EKSTRA - EKSTRA
Specialarrangement fredag den 8. marts kl. 15.00-18.00
Forrygende country eftermiddag med

Joane Reinholt

Første afdeling er helliget sange af Brenda Lee og anden
afdeling sætter fokus på Patsy Cline og hendes karriere.
NB! Denne fredag vil der rent undtagelsesvis blive
opkrævet 100 kr. i entré.
Torsdag den 2. maj kl. 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!
Torsdag den 9. maj kl. 18.00-22.00:

Chimbo´s Revival

Chimbo´s Revival er igen på banen med deres festlige Rock´n´Roll show
med musik fra Rockens barndom bl.a. ”Rock Around the Clock” og andre
forrygende hits.
Til aftenarrangementerne om torsdagen bliver der serveret en lækker varm ret.
Denne er inkluderet i billetprisen – dog ikke ved “gratis” arrangementer.

