Skjørring

Firgårde

Torsdag 13. september 2018
Spisning kl. 18.30
Musik kl. 20.00

Fredag 21. september 2018
Spisning kl. 18.30
Musik kl. 20.30

skjørring Forsamlingshus, Kirkevej 20, 8464 Galten

Firgårde Forsamlingshus, hårbyvej 13, 8680 ry

Jeg vil huske
Anne Dorte Michelsen solo
Anne Dortes nye show fører os helt tilbage til
60’erne, hvor hun som 8-årig første gang skrev
en sang på et aflagt klaver. Derfra videre igennem pubertetens drømme, længsler og guitarspil
til de store hits med TØSEDRENGENE, en lang
solokarriere og den overraskende succes med
husmorgruppen VENTER PÅ FAR. Igennem
mere end 40 år har Anne Dorte på sin helt egen
ligefremme og inderlige måde skrevet sange om
alt fra forelskelser til friværdier. Det muntre og det melankolske går
hånd i hånd. Ikke mange danske sangskrivere formår som Michelsen
at komme omkring både det lokale byggemarked, vintermørkets
ensomhed, den store kærlighed og kattebakken, der trænger til at få
skiftet grus. Alt sammen i sange, der rammer dybt og bredt.

thorBJØrn risAGer
soul - Blues
Thorbjørn Risager har på det seneste
slået sit navn fast som sanger i international topklasse. Han har karisma, han
har styrke, han har power – og ikke
mindst en enestående soulfuld stemme. Han har udgivet fire albums i
de senere år. Han er meget aktiv på den europæiske bluesscene og er
et efterspurgt navn på festivaler og spillesteder i Danmark, Skandinavien, Tyskland og England. I 2005 blev Thorbjørn Risager kåret som
landets bedste bluesnavn af ’Copenhagen Blues Festival’. Thorbjørn
Risager må betragtes som en af Danmarks bedste unge bluessangere
og er en af tidens stærkeste traditionsbærere af dansk bluesmusik.
Pianisten og Hammond-orgelspilleren Emil Balsgaard er hans faste makker, og han er enestående indenfor boogie-piano stilen. Oplev denne
formidable duo i et lille stemningsfuldt forsamlingshus helt tæt på!

entré: 275,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.
tilmelding: tlf. 3035 0316 – nikolajkleisnielsen@gmail.com.

Storring

Lørdag 6. oktober 2018
Spisning kl. 19.00
Musik kl. 20.00

Velkommen

11 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.

Bestil plads

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

Alken

Torsdag 18. oktober 2018
Musik kl. 20.00

entré: 230,- kr. incl. en let anretning, 130,- kr. excl. anretning.
tilmelding: alro.skovbo@profibermail.dk

Gjesing

Lørdag 3. november 2018
Spisning kl. 18.00
Musik kl. 20.00

storring Forsamlingshus, lilleringvej 14, 8464 Galten

Alken Mejeri, Alkenvej 46, 8660 skanderborg

Gjesing Forsamlingshus · Gl. horsensvej 372 · 8660 skanderborg

irsk aften
VAnGsGAArD & GleesBorG
Louise Vangsgaard, der regnes for en af
landets bedste violinister, har spillet og
sunget siden hun var otte. Fra teenageårene blev hun bidt af folkemusik.
Den irske musik har hun dyrket på sommerskoler i Irland, ved et utal
af jamsessions og i bands som Moving Cloud og Tradish. Hun har
undervist, været banddoktor samt igangsætter på irsk ø-lejr i 20 år.
Christian Gleesborg startede med at synge og spille guitar i 1978,
og har senere „leget” med mange andre strengeinstrumenter foruden bodhran, mundharper, skeer og tinwhistle. Han startede med
at spille irsk/skotsk folkemusik i København i 1982-83. Siden 1986
har han været professionel musiker, og har bl.a. undervist i Irsk/
Skotsk Folkemusiksammenspil samt turneret både herhjemme og i
Tyskland og Norge, enten som solist eller i forskellige duoer.

YoUnG FloWers
hippie-syrerock-bandet over alle
Young Flowers blev dannet i
1967 med superguitaristen Peer
Frost, sangeren & bassisten Peter
Ingemann og trommeslageren Ken
Gudman. Bandet turnerede i Skandinavien og USA og var sammen med Savage Rose for alvor med
til at sætte dansk rock på plakaten. Efter at medlemmerne i mange
år havde spillet med et utal af bands, såsom Peter Belli & Rivalerne,
Rainbow Band, Savage Rose, Skousen & Ingemann, Røde Mor, Kim
Larsens Bellami og Stig Møller Band blev de gendannet i 2017, nu
med den tidligere Gasolin-trommeslager, Søren Berlev. Oplev de tre
’gamle’ drenge og få den oplevelse, det er at høre et ægte band fra den
tid, hvor en epoke i dansk rockmusik startede i tråd med verdensnavne
som CREAM, JIMI HENDRIX, THE WHO og mange, mange andre.

JohnnY cAsh BAnD
Oplev det midtjyske coverband Johnny
Cash Band, der gennem en årrække
har haft succes med at fortolke Johnny
Cash sangene og giver dem deres eget
personlige udtryk. Musikerne påtager
sig rollerne som bandets oprindelige
aktører, og hele repertoiret er livsbekræftende Johnny Cash-musik
krydret med anekdoter om den legendariske amerikanske country-,
blues-, rock- og popstjerne, som ofte gemte fine vedkommende
tekster i selv de meste enkle sange. „Man in Black” var Cashs helt
eget varemærke. Sangen er en protestsang imod racisme, rige
politikere og Vietnam-krigen, der viser den sociale og menneskelige
tilgang, som Cash forsøgte at udtrykke igennem musikken i hele sin
karriere. Siden starten i 2010 har bandet optrådt på utallige festivaler, ved byfester, i forsamlingshuse og andre spillesteder i Danmark.

entré: 200,- kr. inkl. spisning, 135,- kr. excl. spisning.

entré: 150,- kr.

entré: 270,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

tilmelding: tlf. 5157 6742 – flemming.staub@gmail.com

tilmelding: tlf. 2077 0623 – julieaabildgaard@gmail.com

tilmelding: tlf. 4050 9379 – formand@gjesingforsamlingshus.dk

Mesing

Voerladegaard

Tebstrup

Fredag 16. november 2018
Spisning kl. 18.00
Musik kl. 20.00

Lørdag 17. november 2018
Spisning kl. 18.00
Musik kl. 20.00

Lørdag 24. november 2018
Spisning kl. 18.00
Musik kl. 20.00

Mesing Forsamlingshus, Forlev Møllevej 53, 8660 skanderborg

Voerladegaard Forsamlingshus · holmedal 54 · 8660 skanderborg

tebstrup Forsamlingshus, horsensvej 117, 8660 skanderborg

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 tilfælles: begge er født
i Canada i jødiske familier med musikalske 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 ham selv på guitar udgør trioen, der sammen gi’r nyt liv til
Cohens sangskat.

KristiAn lilholt BAnD
Unik musik
En koncert med Kristian Lilholt er en
varm og underholdende 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’, ’Café måneskin’, ’Den
hvide dværg’ i ukrukket nærvær med Kristian Lilholt, der er en stemningsskaber ud over det sædvanlige og som øser af sin musikalitet
med overskud og varme.
Han kommer denne aften med sin trio med multi-instrumentalisten
Lasse Jørgensen og den unge sangerinde Ida Friis Virenfeldt. Kristian
Lilholt udgav i 2005 CD’en „Vejen videre” og i 2006 „Her og langt væk”.

totAl hiP rePlAceMent
reggae – Funk
Håndspillet reggae med en god
portion soul som i den klassiske
reggae og produceret med mere
tanke på lækkerhed end autencitet. Virkelige 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 de har helt 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 Liv i Forsamlingshusene på Djursland ville publikum ikke
slippe dem, så de fortsatte med den fedeste musik frem mod midnat.

entré: 250,- kr. inkl. spisning, 140,- kr. excl. spisning.

entré: 280,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

entré: 290,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

tilmelding: tlf. 4011 1623 – mesingkranse@gmail.com

tilmelding: www.enkelbillet.dk/voerhus

tilmelding: Dagll’Brugsen Tebstrup – mail@tebstrupforsamlingshus.dk

Blegind

Skivholme

Lørdag 26. januar 2019
Spisning kl. 18.30
Musik kl. 20.00

Fredag 1. februar 2019
Spisning kl. 18.00
Musik kl. 20.00

Sjelle

Lørdag 23. februar 2019
Spisning kl. 18.30
Musik kl. 20.00

Blegind Forsamlingshus, Blegindvej 73, 8362 hørning

skivholme Forsamlingshus, skivholmevej 87, 8464 Galten

sjelle Forsamlingshus · rytterbakken 3 · sjelle · 8464 Galten

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
blokvogne, 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 stemme, 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!

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 Højskolesangbogen. Helt uden at være
højtravende. Vi akkompagnerer sangene, synger dem sammen med
jer og krydrer dem med historier og anekdoter.

BechMAnn siDeniUs trio
original Blues
”Vandkants blues med masser af
„Texas space” og en kærlig, men rå
energi. Musikken, der er inspireret
af blandt andet amerikanske Gary
Clark Jr. og Doyle Bramhall, er
præget af skiftende stemninger,
der strækker sig fra et drømmende
univers til rå vandkants blues: „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: 250,- kr. inkl. spisning, 140,- kr. excl. spisning.

entré: 255,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.

tilmelding: tlf. 3062 1556 – aliceblikkenborg@gmail.com

tilmelding: tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk

www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

entré: 240,- kr. inkl. spisning, 140,- kr. excl. spisning.
tilmelding: tlf. 2332 1428 – sjelleforsamlingshus@nemtilmeld.dk

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

