
Tamra Rosanes er en populær koncertartist, 
kendt fra countryscenen med sine smukke san-
ge og fængende melodier. Hun er den erfarne 
charmerende, der favner bredt og samtidig ska-
ber nyt. Tamra Rosanes har medvirket på over 
500 albums og har været nomineret til adskillige 
grammyer. Hun har optrådt på alle betydelige 
scener i Danmark og er ofte i udlandet og spille. 
Hun fanger det brede publikum med sine sange 
og kommer ud over scenekanten, når hun op-
træder med sin musik, der både har masser af 
energi og dynamik, og som får de fleste fødder 
til at vippe. Tamra Rosanes er i 2014 blevet 
hædret med »Hall of Fame« i Iowa, USA. 
Entré: musik 135,- kr. · Kuvertpris 150,- kr.
Tilmelding: Tlf. 7578 2236
booking@voerladegaardforsamlingshus.dk  
Senest 25. september.

Voerladegaard
Lørdag 3. oktober 2015 

Spisning kl. 18.00 
Musik kl. 20.00

Voerladegaard Forsamlingshus · Holmedal 54 · 8660 Skanderborg

Storring
Storring Forsamlingshus · Lilleringvej 14 · 8464 Galten

Lørdag 7. november 2015 

Musik kl. 20.00

CHRISTIAN ALVAD – solo guitar 
Christian Alvad er anerkendt som en af 
Danmarks fornemmeste guitar solister. En 
koncert med Christians Alvad tager publikum 
med på en musikalsk rejse med hans melo-
diske guitarspil solidt plantet i den nordiske 
tradition og med rødder i folk, gospel og 
blues – og med inspiration fra alle musikkens 
verdenshjørner. Christian Alvad skaber tæt 
kontakt til publikum i kraft af sine humoristi-
ske og billedskabende introduktioner. Det 
høje musikalske niveau og de gode fortællinger, giver publikum 
en helt særlig oplevelse. Christian har i mange år spillet med Niels 
Hausgaard, men hvor god en guitarist han egentlig er, oplever man 
først, når man hører ham ved hans solokoncerter. 
Entré: musik 100,- kr. · Tapas i pausen 50,- kr.
Tilmelding: Tlf. 8612 5556 – flemming.staub@gmail.com
Senest 30. oktober.

Alken Mejeri
Alken Mejeri · Alkenvej 46 · 8660 Skanderborg

Lørdag 31. oktober 2015 

Musik kl. 20.00

DISSING & LAS TRIO 
– egne sange & Dylan 
Rasmus og Jonas Dissing samt 
Las Nissen tilhører den absolutte 
top indenfor den nye generation af 
dansksproget rock- og bluesmusikere, 
der har fundet deres helt egen lyd og 
musikalske univers. De har på deres 
nye udgivelse »Kig Op« skabt et album 
af nye toner og lune tekster, uden at 
arven fra den ældre Dissing er gået 
tabt. Samtidig giver de med deres tekster et både intelligent og 
nuanceret billede af dagens Danmark. Arven fra Povl Dissing ligger 
som en smuk og kærlig tone i bunden af trioens musik og Dissing & 
Las er i disse år i deres livs form som sang skrivere og musikere.
Entré: 150,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2699 9959 – sos_ole@hotmail.com

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus · Skivholmevej 87 · 8464 Galten

Lørdag 14. november 2015 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

SAND & HARBO 
– irsk, skotsk, swing, country 
Et unikt dansk makkerpar, som gennem 
30 år har spillet mere end 9432 koncer-
ter i både Danmark og udlandet. Deres 
fabelagtige beherskelse af guitar og vio-
lin, samt vokal, giver dem muligheder til 
at bevæge sig ind på samtlige musikal-
ske stilarter: Folk, Rock, Blues og Swing. Alt sammen med dyb respekt 
for musikkens oprindelse, men ikke uden en god portion selvironi. Der 
bliver rørt ved en masse ting, på en dejlig uforpligtende og befriende 
måde. Ifølge Ivan Sand og Torben Harbo er der er tale om musik, »der 
skal have personlighed og sjæl, og den skal hovedsageligt være spillet 
af menneskehænder.« Og med disse ord inviteres publikum indenfor, til 
en flot musikalsk oplevelse udover det sædvanlige.
Entré: musik 135,- kr. · Kuvertpris 125,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk
Senest 11. november.

Hylke
Hylke Forsamlingshus · Hylkevej 120 · 8660 Skanderborg

Lørdag 24. oktober 2015 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 21.00

TRE JYSKE KNEJTE – dansevenlig pop-rock 
En dynamisk trio med et pågående og danseven-
ligt repertoire, serveret med høj musikalsk klasse 
og glimt i øjet. Materialet er lånt fra de sidste syv 
årtier og spænder bredt lige fra Elvis over Steve 
Miller Band til Rasmus Seebach. Bandet benytter 
sig det akustiske univers og deres legende 
improvisationer rykker både i danseskoene og og 
øresneglen. Trioen er udsprunget af kendte bands 
som The Dixieland Gipsy Band, Muddi & Salami
drengene, Natural Born Hippies, The Snotlers, 
Frank Rubino for blot at nævne nogle få. 
Jacob Venndt: Kontrabas, Mundharpe, Vocal
Tommy Lui: Akustisk guitar, Vocal
Tom Lindby: Vocal, Slagtøj 
Entré: 135,- kr. · Kuvertpris 125,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2894 5367 – tina_jensen@hotmail.com
Senest 20. oktober.

Firgårde
Firgårde Forsamlingshus · Hårbyvej 13 · 8680 Ry

Fredag 13. november 2015 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

KENN LENDING DUO – blues night 
Som solist har Kenn Lending udviklet sin helt 
egen stil, hvor han lader de blå toner i sange-
ne fra Mississippi’s plantager skabe et sjæl-
dent ægte univers, en fortælling om de sortes 
blues fra slavetiden frem til vor tid. Kenn har 
spillet med en lang række af blues-musikkens 
store navne: Memphis Slim, Luther Allison, 
Louisiana Red og Champion Jack Dupree 
igennem 14 år i 35 lande verden over, som 
gjorde ham til en internationalt anerkendt 
blues-fortolker med et unikt personligt guitar-
spil. I 2008 fejrede Kenn Lending 40 år som 
optrædende musiker, med udgivelsen af solo CD’en »Low Down 
Dog«. Med sig har han Dan Hemmer på Hammondorgel. 
Entré: musik 140,- kr. · Kuvertpris 100,- kr.
Forsalg: alro.skovbo@profibermail.dk
Senest 8. november.

Fruering
Fruering Forsamlingshus · Vestermøllevej 22 · 8660 Skanderborg

Lørdag 31. oktober 2015 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

PETER VISKINDE solo
I tonernes verden – akustisk tur 
Få musikere i dette land har markeret sig så 
tydeligt med høj kvalitet gennem så mange 
år som Peter Viskinde. Siden dansk-rockens 
gennembrud i 70’erne har han stået centralt 
i billedet og på denne solotur møder vi ham 
helt tæt på med et udvalg af hans bedste 
sange gennem tiden, nogle nye og nogle af 
andre kunstnere. September 2015 udsender 
han et nyt album med titlen »I tonernes 
verden«, der repræsenterer højdepunkter i Viskindes musikalske 
verden. Sangene er hans egne fra før og nu, krydret med sange fra 
kolleger i ind og udland. Peter Viskinde brød igennem med Malurt 
og i 1990 dannede han Big Fat Snake.
Entré: 250,- kr. inkl. spisning
Tilmelding: Tlf. 2348 0003 – carsten@juelandersen.dk
Senest 23. oktober.

Tåning
Tåning Forsamlingshus · Nedergaardsvej 12 · 8660 Skanderborg

Lørdag 21. november 2015 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

CUBANSK AFTEN – musik, mad & dans
JORGE CORDERO & SON CLASICO inviterer til 
en energisk og medrivende koncert med ægte 
klassiske cubanske salsarytmer. Koncerten vil 
forme sig som en musikalsk tidsrejse gennem 
Cubas 500 år lange historie. Med musikalske 
briller ser Son Clasico på, hvordan Cuba har 
udviklet sig fra slave- og kolonitiden, gennem 
det senere diktatur og frem til i dag under Fidel 
Castros regime. Publikum vil blive inddraget i 
sange, rytmer, kor og danse. En stemningsfuld start, en spændende 
fortælling, en åndeuddrivelse og så skal alle ud at danse salsa! Jorge 
Cordero: sang, guitar og congas; Mick Cardero: klaver, keyboard, 
sang; Yannik Hartig: trommer, percussion, sang. Forsamlingshuset 
byder på spændende Caraibisk inspireret mad og en eksotisk bar.
Entré: musik 135,- kr. · Kuvertpris 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2443 3413 – prebenfonslet@gmail.com
Senest 15. november.

Mesing
Mesing Forsamlingshus · Forlevmøllevej 53 · 8660 Skanderborg

Fredag 30. oktober 2015 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.30

ANN-METTE ELTEN Duo – På slaget 12 
»Hjem til Århus« – Hør kunstnerne bag dette 
og mange andre hits: AnnMette Elten, 
akkom  pagneret af sin mand Niels Kirke-
gaard på guitar fra et af landets absolut 
 populæreste bands, her i nærkontakt med 
en række musikalske perler fra en lang flot 
karriere. Man kommer man ikke uden om 
at nævne kæmpesuccessen med de fire 
»Let’s dance« cd’er, der tilsammen har solgt 
280.000 eksemplarer! Mød AnnMette Elten 
og Niels Kirkegaard, der tager landet rundt med et udpluk af sange-
ne udsat for vokal og akustisk guitar. Her vil publikum kunne opleve 
et udvalg af sange fra Let’s DanceCD’erne, fra AnnMette Eltens 
soloplader samt naturligvis På Slaget 12’s store danske hits. 
Entré: 250,- kr. inkl. spisning.
Tilmelding: Tlf. 4011 1623 – mesingkranse@gmail.com
Senest 18. oktober.

Lørdag 14. november 2015 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.00

Blegind Forsamlingshus · Blegindvej 73 · 8660 Skanderborg

HENRIK STRUBE & PETE REPETE
sange, fortællinger og anekdoter 
Denne aften inviterer Henrik Strube og 
Pete Repete til en unik intim-koncert 
med sange, historier, anekdoter, tid til 
nærvær, alvor og sjov. En oplevelse 
af de sjældne. Duoen er umanerligt 
underholdende med de kendte smuk-
ke sange fra 14 albums. Humor, poesi og indhold. Lydniveauet er 
behersket og med stor akustisk kvalitet. Henrik  Strube, der har 40 
år bag sig som musiker og entertainer, har foruden sin egen musik 
og eget band været guitarist i legendariske Røde Mor igennem alle 
årene, samt del af trioen Story Entertainers med Carsten Islington 
og Gravers Graversen. Pete Repete har spillet med intet mindre end 
Malurt, CV Jørgensen og Big Fat Snake. 
Entré: 230,- kr. inkl. ost & pølse.
Tilmelding: Tlf. 3062 1556 – olav-jonas@post.tele.dk 
Senest 6. november.

Blegind

Gjesing
Gjesing Forsamlingshus · Gl. Horsensvej 372 · 8660 Skanderborg

Lørdag 7. november 2015 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

KRISTIAN LILHOLT BAND
original unik musik En koncert med 
Kristian Lilholt er en varm og under-
holdende oplevelse i selskab med 
en fremragende komponist, der med 
overskud og humor spiller og fortæller 
sig igennem sit righoldige repertoire af 
unikke sange, hvoraf mange er kendt 
fra Lars Lilholts repertoire. Hør fx »Kong Pukkelryg«, »Hvor går vi 
hen når vi går« og »Café måneskin« i ukrukket nærvær med Kristian 
Lilholt, der er en stemningsskaber ud over det sædvanlige og som 
øser af sin musikalitet. Med sig har han multiinstrumentalisten Lasse 
Jørgensen og sangerinden Ida Friis Virenfeldt. Kristian Lilholt udgav 
i 2005 CD’en »Vejen videre” og i 2006 »Her og langt væk«. Kristian 
udsendt sin seneste anmelder-roste smukke cd »Land« i 2011. 
Entré: musik 140,- kr. · Kuvertpris 120,- kr.
Tilmelding: Tlf. 4050 9379 – formand@gjesingforsamlingshus.dk
Senest 1. november.

Sjelle
Sjelle Forsamlingshus · Rytterbakken 3 · 8464 Galten

Lørdag 21. november 2015 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.00

MICHELLE BIRKBALLE Duo 
blues rock Michelle Birkballe sprang 
ud som fuldtidsmusiker i en alder af 
bare 17 år og har siden turneret livligt 
på landevejen. Hun har spillet på 
små ydmyge steder som blokvogne, 
værtshuse, spille-klubber. Senere er 
de lidt større spillesteder, musikhuse 
og festivaler blevet besøgt. Hun har spillet opvarmning for bl.a. Bon 
Jovi, Walter Trout og Status Quo. Michelle er kendt for sin stærke 
hæse stemme, anekdoter og gode historier. Men ikke mindst hen-
des sange, som er hudløst ærlige og går lige i hjertet på publikum. 
Hun skaber gang i den og kan synge en blues, så hårene rejser sig. 
Hun skaber altid en kontakt til publikum som er helt unik. Michelle 
skal bare opleves live!
Entré: musik 135,- kr. · Kuvertpris 100,- kr.
Tilmelding: Tlf. 2332 1428 – sjelleforsamlingshus@live.com
Senest 16. november.

2015

Velkommen
12 forsamlingshuse giver deres bud på nye måder at bruge 
husene på. Programmet er sat ud fra lokale ønsker – et bud 
på folkelig kultur med kvalitet.

Forsamlingshusene, Kultursamvirket, Landsbysamvirket og 
Skanderborg Kommune står bag Liv i Forsamlingshusene med 

tilskud fra Kulturpuljen og Landdistriktspuljen.

www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

Bestil plads
Vær sikker på en plads, bestil forud. Husk tilmelding ved 
spisning. Bestil direkte til forsamlingshuset. Billetter købes 
ved indgangen. Øl, vin, vand & kaffe salg alle steder.


