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Efterår 2019

Elsborg/Maribo

Bordbestilling tlf. 2021 0232

Søndag eftermiddage kl. 13.00-17.00
25. august The Grandfætters
1. sept.

Søren Krogh

8. sept.

Lotte Riisholt med band

22. sept.

Elsborg / Maribo
Peter Sten fra
Danmarks Radio
Thomas Kjellerup

13. okt.
27. okt.
3. nov.
17. nov.
23. nov.

Tørﬁsks festlige nevøer med festlig irsk og dansk folkemusik.
God blanding af jysk humor og ﬁnurlige fortællinger. Søren
bakkes op på fornemmeste vis af Janus Bechmann på guitar.
Hør de nye hits samt country, Edith Piaf og svenske viser.
“Musik lige fra hjertet”. Kom og hør de helt nye stjerner. Nyd
Mette Elsborgs smukke stemme og Erik Maribos ﬁne ﬁngerspil.
– fortæller om Giro 413. Kom og syng med på de mange kendte
og iørefaldende sange akkompagneret af dygtige solister.

Danmarks fantastiske troubadur med alle de smukke sange.
Kisser og Søren har opnået stor respekt som ‘foregangsmænd’
Kisser og Søren
for ægte dansk populærmusik. Mange iørefaldende melodier.
Beatles-eftermiddag med forrygende melodier
Per Wium & Bel Canto Koret Fantastisk
kædet sammen med spændende fortællinger om The Beatles.
vesterhavsstemning med festlig musik og underfundige
Tørﬁsk NB.: Lørdag kl. 12.00 Ægte
anekdoter. Kom og hør Danmarks ældste boyband.

Torsdag aftener kl. 18.00-22.00
15. aug.

26. sept.
10. okt.
24. okt.

The Cliffters

Forrygende pigtråd med Johnny Reimar i spidsen.
ældste teenager synger alle de gode gamle hits: Little
Torben Lendager og Roosters Danmarks
Kitty, Sha-La-La-La-La (In the Morning) og vi holder fest.
Kom og hør bandet, hvor det folkelige er i centrum.
Kejser Larsen Band

Sir Henry
and his Butlers

The Great Pretenders

7. nov.
28. nov.

Rocking Ghosts

Med Ole Bredahl i front. Hvem husker ikke de kendte hits som
“Beautiful Browneyes” og “Lets Go”?
The Hollies, The Who, The Rolling Stones og The Beatles m.ﬂ.
bliver præsenteret i et energisk show med ﬂotte vokalharmonier.
Et af Danmarks bedste show- og livebands. Oplev alle deres store
pladehits live: Oh, Oh, What a Kiss, Belinda og mange andre.

Før underholdningen om søndagen vil der blive serveret en let anretning, og om torsdagen
en lækker varm ret som er inkluderet i billetprisen, – dog ikke ved “gratis”- arrangementerne.
24. nov.: Keld & Hilda, 30. nov., 1. dec. og 15. dec.: Peter Vesth og venner (Alle dage kl. 12.00)

Kæmpe Juleshow
Incl. stor lækker julebuffet

Herlig julestemning med Keld & Hilda, Peter
Vesth, Jess Leary, og Kristian Rusbjergs orkester.
1. dec. er forbeholdt Vesthvennerne.

Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø. To min. gang fra stationen, tog hver halve time. www.vesthhuset.dk
Bordbestilling på tlf. 2021 0232 – Mail: vesthhuset.bord@gmail.com
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Vesthhusets Café & Butik. Hver fredag kl. 15.00-18.00
Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og Butikken. Som oftest med levende
musik, kaffe og kage, øl, vin og mulighed for at bestille bord til Vesthhusets arrangementer.
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Vesthhuset støttes af: SuperBrugsen Sorø · Vesthhusets Venner · Alfa Bogtryk

Tuborgs Grønne Fond.

