
Hjerteligt velkommen
10 forsamlingshuse byder ind i varmen til 

velkendte såvel som nye og overraskende bud på
folkelig kultur med kvalitet.

Bestil plads
Du bestiller plads og evt. spisning direkte hos 

forsamlings huset. Billetter køber du ved indgangen.
Salg af øl, vin, vand & kaffe alle steder.

Gjesing
Gjesing Forsamlingshus · Gl. Horsensvej 372 · 8660 Skanderborg

Fredag 27. september 2019
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

JANE & SHANE
Verdensklasse irsk- britisk folk
En koncert med duoen Jane & Shane er en 
ekstraordinær musikalsk oplevelse. Duoen 
udgøres af to begavede musikere og spille-
mænd, der med medrivende energi skaber magiske øjeblikke med 
deres forførende folkemusik. De to har, siden de mødte hinanden for 
over ti år siden, skabt smukke øjeblikke for deres publikum med deres 
tryllebindende spilleglæde. Jane Clark, violin og Shane Donelly guitar 
og vokal har deres musikalske afsæt i den britiske og irske folkemusik, 
som ligger dybt forankret i deres musikalske stil. På scenen er deres 
energi og ægte tilstedeværelse så overbevisende og intens, at det er 
umuligt ikke at lade sig rive med. De brød for alvor igennem, da san-
geren og satirikeren Niels Hausgaard i 2003 inviterede dem med i sit 
TV-show: „Engelske Jane og irske Shane er ikke bare gode musikere 
og spillemænd; de er begavede underholdere i absolut særklasse.” 
Entré: 150,- kr., kuvertpris: 120,- kr.
Tilmelding: tlf. 4050 9379 – formand@gjesingforsamlingshus.dk

JESPER THEIS TRIO
Akustisk country blues
Jesper Theis spiller akustisk country blues 
med udgangspunkt i Mississippi-deltaet med 
et personligt præg, der også trækker på go-
spel, folk, caribiske rytmer og jazz. Han skriver sine egne sange og 
har desuden et stort repertoire af standards og perler fra delta-blues-
musikkens storhedstid i første halvdel af forrige århundrede. Han 
har optrådt sammen med bl.a. Tim Lothar, Peter Nande og Svante 
Sjöblom, og har hurtigt etableret sig som et af de mest respekterede 
navne på den danske bluesscene. På kontrabas er Olav Gudnason, 
som er bredt funderet og er klassisk uddannet. Jarno Varsted har 
skabt sig et navn som en virtuos mundharpespiller med en helt unik 
stil. Ud over en karriere som medlem af Young Comets og backing 
for bl.a. H.P. Lange, Troels Jensen og Thorbjørn Risager har han 
udgivet to soloplader, som viser en mester på mundharpe.
Entré: 140,- kr., kuvertpris: 110,- kr.
Tilmelding: alro.skovbo@profibermail.dk

Firgårde
Fredag 20. september 2019

Spisning kl. 18.30 
Musik kl. 20.30

Firgårde Forsamlingshus, Hårbyvej 13, 8680 Ry

H.P. LANGE & NIELS BONEFASS
Countryblues meets Mountain music
Dette er navnet på denne nye duo, som 
er et resultat af HP Langes Nyeste album 
„Travelling Man Blues” hvor Niels Bonefass 
spiller banjo og fiddle. Cd’en, som var 
nomineret til en Danish Music Awards, har 
fået mange roser for den instrumentale håndtering. I mere end 30 år 
har HP Lange været bluesmusiker på landevejen, og er efterhånden 
en veteran på musikscenen i Danmark. Niels Bonefass er især kendt 
fra oldtime-musikken med mange ophold i USA og koncerter på 
store amerikanske festivaler. På scenen leverer duoen et energisk 
mix af delta blues, gospel og folk. Repertoireret er en blanding af 
egne sange og sange, samlet op, da HP lange boede i Louisiana 
og rejste i Mississippi. Desuden er der med Niels Bonefass banjo og 
fiddle kommet et strejf af cajun i musikken.
Entré: 140,- kr., kuvertpris: 175,- kr.
Tilmelding: tlf. 3123 4915 – skjorringforsamlingshus@gmail.com før 30/11

Fredag 4. oktober 2019
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

Skjørring Forsamlingshus, Kirkevej 20, 8464 Galten

Skjørring
IRSK AFTEN med TRADISH
Irsk musik, mad & drikke
TRADISH består af 3 musikere, der har 
bevæget sig i og på tværs af mange 
forskellige genrer og traditioner. På grund af 
deres erfaring med at spille alt fra små pub-sessions til store festivaler, 
appellerer de ikke kun til det traditionelle irske „hardcore publikum”, 
men rammer også de, der ikke normalt lytter til folkemusik. Den leven-
de musikalske tradition som refererer til genren „Irsk Traditionel Musik”, 
har en lang og fascinerende udvikling. Af og til glemmes det at denne 
musik ikke udelukkende er foregået indenfor Irlands grænser. Den er 
også i høj grad sket blandt musikere født udenfor Irland eller irske emi-
granter, som har bragt deres kulturarv med rundt i verden. Irsk musik 
er gennem de sidste 200 år vokset til et kraftfuldt træ med forgrenin-
ger og spirer over hele verden. TRADISH viser at den lever i bedste 
velgående og holder tradition og fornyelse i ligeværdigt sammenspil.
Entré: 140,- kr., kuvertpris: 130,- kr.
Tilmelding: vfs.nemtilmeld.dk, før 21/10

Voerladegaard
Lørdag 26. oktober 2019 

Spisning kl. 18.00 
Musik kl. 20.00

Voerladegaard Forsamlingshus · Holmedal 54 · 8660 Skanderborg

Tåning
Tåning Forsamlingshus, Horndrupvej 35, 8660 Skanderborg

Lørdag 2. november 2019
Spisning kl. 19.00

Musik kl. 20.00

GARY SNIDER 
Spiller Leonard Cohen
Gary Snider har de sidste par år 
begejstret Leonard Cohen fans 
med sine personlige og autentiske 
fortolkninger af Cohens fantastiske 
sange. Musikken krydres med 
tolkning af teksterne og deres baggrund. Gary og Leonard har 
meget til fælles. Begge er født i Canada i jødiske familier med mu-
sikalske mødre, og de mistede begge deres fædre, da de var små 
drenge. Som unge mænd rejste de fra Canada for at søge frihed og 
kunstnerisk udfoldelse i udlandet. Leonard bosatte sig i mange år i 
Grækenland og USA. For Garys vedkommende blev det Danmark. 
Gary har udvidet sit show med to dejlige korsangerinder, Katrine 
Hald og Connie Pilgaard Nielsen, der foruden Gary selv på guitar 
udgør trioen, der sammen gi’r nyt liv til Cohens sangskat.
Entré: 140,- kr., kuvertpris: 85,- kr.
Tilmelding: tlf. 5170 4020, kaj.vestergaard@godmail.dk, før 28/10

Alken
Alken Mejeri, Alkenvej 46, 8660 Skanderborgborg

Fredag 22. november 2019
Dørene åbnes kl. 19.00 

Musik kl. 20.00

TOTAL HIP REPLACEMENT
Reggae – Funk
Håndspillet reggae med en god 
portion soul som i den klassiske 
reggae med en virkelig lækker 
sound. Super gode sange med fede hooks og en groovy vibe. Total 
Hip Replacement er et ungt reggae/funk band med sprudlende 
energi. Bandet består af fem unge gutter fra Aarhus og der har 
indtaget byens undergrund med deres seje rytmer, som man bare 
må danse til.
Total Hip Replacement har allerede været meget omkring med 
deres hippe musik bl.a. TRAIN, VOXHALL, ATLAS, RADAR, V 58, 
PALETTEN samt en tur til Ghana, hvor de blev vist på vest-afrikansk 
TV. Bandet har netop udsendt albummet „KEEP THE FIRE ALIVE”. 
Sidst de spillede i et forsamlingshus på Djursland ville publikum ikke 
slippe dem, så de fortsatte med den fedeste musik frem mod midnat.
Entré: 150,- kr. 
Tilmelding: julieaabildgaard@gmail.com

Fredag 22. november 2019 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

Mesing Forsamlingshus, Foerlev Møllevej 53, 8660 Skanderborg

TAMRA ROSANES
Danmarks Country Dronning
Tamra Rosanes har medvirket på over 500 
albums og været nomineret til adskillige 
danske Grammy’er. Hun bevæger sig erfa-
rent indenfor alt fra pop, country, Gospel og 
line-dance. Hun optræder i udlandet, på danske klubber, spillesteder 
og musikhuse og festivaler med band, duo eller solo.
Hun har sunget sammen med kendte danske navne fra begyndelsen 
af 1970’erne, hvor hun kom til Danmark fra USA. Hun har skrevet 
sange til mange danske musikere og har siden begyndelsen af 
1990’erne været Danmarks ukronede Country Dronning. Hun blev 
kendt for at gøre country populært i Danmark og havde bl.a. stor 
succes med Cowgirls – et band, der udover hende bestod af Sanne 
Salomonsen og Lis Sørensen. Tamra blev i august 2014 hædret som 
’America´s Country Old Time Country Music Hall of Fame’ i Iowa, USA.
Entré:  295,- kr. incl. spisning, koncertpris: 150,- kr.
Tilmelding: tlf. 4011 1623 – mesingkranse@gmail.com, før 18/11

Mesing

Blegind Forsamlingshus, Blegindvej 73, 8362 Hørning

Lørdag 18. januar 2020
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00 

SØREN KROGH med JANUS BECHMANN
Musik og historier à la HAUSGAARD
I løbet af 2019 fortsætter Søren Krogh den 
lange række af succesfulde duo-koncerter 
med sin nye ’partner-in-crime’ Janus Bech-
mann (guitar, dobro mm). Janus Bechmann er vendte hjem fra USA 
i 2016 efter et år „over there”, hvor han spillede med en lang række 
amerikanske sangskrivere og musikere. 
Som koncertnavn er Søren Krogh en stor musikalsk oplevelse, 
men han er også bare en af de bedste historiefortællere vi har. Det 
er ikke for ingenting, at han ofte beskrives som Niels Hausgaards 
arvtager. „Nu har jeg aldrig opfattet mig selv som sanger,” sagde 
Krogh, da han modtog Danish Music Award-folk-prisen i 2016 som 
årets sange „Men måske mere som historiefortælle”. Folkesanger er 
måske egentlig mere rammende. Krogh modtog i øvrigt en Danish 
Music Award i 2013 som årets sangskriver.
Entré: 140,- kr., kuvertpris: 110,- kr.
Tilmelding: tlf. 3062 1556 – aliceblikkenborg@gmail.com, før 12/1

Blegind Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Lørdag 1. februar 2020 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

MORTENS TRIO
Festligt, folkeligt og fornøjeligt
Mortens Trio har i mere end 30 år rejst 
på kryds og tværs gennem Jylland med 
adskillige afstikkere til de danske øer. De 
spiller både akustisk og elektrisk, og spiller 
for de få og for mange, for unge og ældre, på små og store steder 
for gæster, som ikke gider Kandis og 3 hvide duer. Men hvor man til 
gengæld er helt med på 60’er- og 70’er-musik, med afstikkere op 
mod nutiden. Mortens Trio er spilleglæde, rutineret professionalisme 
og meget udadvendte. Repertoiret er alsidigt. Det består af mere 
end 200 numre i så forskellige genrer som Rock, Country, Blues, 
Swing, Folk, Ballader etc. Langtidsholdbart orkester med langtids-
holdbar musik – uden tilsætningsstoffer. Levende musik – spillet af 
levende mennesker. Med andre ord: Sådan et gammeldags orkes-
ter, som spiller på rigtige instrumenter: Guitar, bas og trommer.
Entré: 130,- kr., kuvertpris 125,- kr.
Tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk

Sjelle
Sjelle Forsamlingshus · Rytterbakken 3 · Sjelle · 8464 Galten

Lørdag 29. februar 2020
Dørene åbnes kl. 17.30, Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

MASSER AF SUCCES 
Gasolin og Kim Larsen Tribute
Der er dømt fest og god underhold-
ning, når ’Masser Af Succes’ indta-
ger scenen. Når bandet drøner en 
tur forbi „Svinget i Solrød” og videre 
ud over „Langebro” er det garan-
teret, at luftguitaren kan svinges. 
Med en forsanger, hvis stemme ligger så tæt op ad den folkekære 
trubadur, at det til tider kan være svært at skelne, skabes der en helt 
unik oplevelse. Orkestret formår at skabe god underholdning for de 
festglade rundt om i landet. ’Masser Af Succes’ er en hyldest til et af 
Danmarks største rockorkestre og ikke mindst til vores nationalskjald 
Kim Larsen. ’Masser Af Succes’ spiller de fedeste numre helt tilbage 
fra Gasolin tiden og frem til Kjukkens versioner. Når kun det bedste til 
dig og dine venner er godt nok, så bliver det – Masser Af Succes.
Entré: 150,- kr., kuvertpris: 100,- kr. (let anretning).
Tilmelding: tlf. 2332 1428 – sjelleforsamlingshus.nemtilmeld.dk, før 27/2

www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene Forsamlingshusene, Landsbysamvirket og Skanderborg Kommune står bag 
Liv i Forsamlingshusene med tilskud fra Kulturpuljen og Landdistriktspuljen.


