
I FORSAMLINGSHUSENE 

VELKOMMEN
Kom ind i varmen til de sidste tre arrangementer fra vintersæsonen 2018/19.

Du bestiller plads og evt. spisning direkte hos forsamlingshuset. Billetterne 
betaler du ved indgangen. Salg af øl, vin, vand & kaffe alle steder.

Forsamlingshusene, Landsbysamvirket og Skanderborg Kommune 
står bag Liv i Forsamlingshusene med tilskud fra Kulturpuljen og 
Landdistriktspuljen.

MICHELLE BIRKBALLE DUO
blues - rock
Michelle sprang ud som  
fuldtidsmusiker i en alder af bare 
17 år, og har siden turneret livligt på 
landevejen og har spillet på alt fra 
små ydmyge steder som blokvog-
ne, værtshuse, spilleklubber til de lidt større spillesteder, og 
med årene er 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 stem-
me,sjove anekdoter og gode historier. Men ikke mindst 
hendes sange, som er hudløst ærlige og går lige i hjertet på 
publikum. De er Michelles kendetegn. Hun forstår at skabe 
gang i den og synge en blues, så hårene rejser sig. Hun 
har en indlevelse og passion for blues og rock, som kun de 
færreste kender til. Hun skaber altid en kontakt til publikum 
som er helt unik. Michelle skal bare opleves live!

Entré: 250,- kr. inkl. spisning, 140,- kr. excl. spisning.
Tilmelding: tlf. 3062 1556 – aliceblikkenborg@gmail.com

Blegind Forsamlingshus, Blegindvej 73, 8362 Hørning

Lørdag den 26. januar 2019
Spisning kl. 18.30

Musik kl. 20.00Blegind

HER ER EN SANG
en aften med fællessang
Et tilbud om en fælles 
sangaften for alle, der kan 
lide at synge. Bandet er tre 
konservatorieuddannede musikere, som har fundet sammen 
gennem fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje 
at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det 
unikke fællesskab og den smittende glæde, der opstår, når 
man synger sammen. Udover samværet, håber vi også, at 
en aften i selskab med Her er en Sang vil få sangglæden 
til at sprede sig, så vi ikke kun synger alene i badet, men 
oftere mødes omkring den danske sangskat. Vi medbringer 
alt udstyr og uddeler vores egen sangbog med et bredt
repertoire af blandt andre Kim Larsen, Sebastian, Benny 
Andersen samt viser, sange og salmer fra Højskolesang-
bogen. Helt uden at være højtravende. Vi akkompagnerer 
sangene, synger dem sammen med jer og krydrer dem 
med historier og anekdoter.

Entré: 255,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.
Tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk

Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Fredag den 1. februar 2019
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00Skivholme

BECHMANN SIDENIUS TRIO
original Blues
”Vandkants blues med masser 
af „Texas space” og en kærlig, 
men rå energi. Musikken, der  
er inspireretaf blandt andet 
amerikanske Gary Clark Jr. 
og Doyle Bramhall, er præget af skiftende stemninger, der 
strækker sig fra et drømmende univers til rå vandkants blu-
es: „Raw-Edge Music”. De to herrer Bechmann og Sidenius 
har hver især floreret på den danske musikscene igennem 
mange år som sidemænd for en lang række af danske og 
udenlandske kunstnere. Kort sagt en musikoplevelse der 
skal og må opleves ’live’ med det nærvær og den ægthed, 
der er gruppens store force”

Entré: 240,- kr. inkl. spisning, 140,- kr. excl. spisning.
Tilmelding:  tlf. 2332 1428  

sjelleforsamlingshus@nemtilmeld.dk

Sjelle Forsamlingshus · Rytterbakken 3 · Sjelle · 8464 Galten

Lørdag den 23. februar 2019
Spisning kl. 18.30

Musik kl. 20.00Sjelle

www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene


