
www.skanderborg.dk/liviforsamlingshusene

Forsamlingshusene, Landsbysamvirket og 
Skanderborg Kommune står bag Liv i Forsamlingshusene 

med tilskud fra Kulturpuljen og Landdistriktspuljen.

Velkommen
13 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.
Øl, vin, vand & kaffesalg alle steder.

MZUNGU KICHAA - The crazy white man
Tanzaniansk pop-musik 
Mzungu Kichaa er oprindeligt fra Skander-
borg, men flyttede i en tidlig alder til Afrika, 
hvor interessen for kontinentets musik blev 
vakt. Mzungu Kichaa betyder „the crazy 
white man“, og han er blevet en af Østafri-
kas store musikalske stjerner indenfor den 
såkaldte „Bongo Flava“ – et navn for den Tanzanianske pop musik. 
I 2009 udgav Mzungu Kichaa sit debutalbum „Tuko Pamoja“ som 
indeholdt singlen „Jitolee“, der for alvor gjorde den hvide sanger og 
guitarist til stjerne. Han blev udvalgt som dommer i TV-programmet 
Bongo Star Search, med over 60 millioner seere. Mzungu Kichaa har 
altid turneret med sit Tanzanianske band Bongo Beat som sammen 
giver et brag af en koncert. Det er med glæde og stolthed, at vi kan 
præsentere denne helt exceptionelle stjerne i Tåning Forsamlingshus.

Entré: 225,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

Tilmelding: tlf. 5170 4020 – kaj.vestergaard@ofir.dk Senest 1. oktober.

Lørdag 7. oktober 2017 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.00

Tåning Forsamlingshus, Horndrupvej 35, Tåning, 8660 Skanderborg

Tåning

Storring
Storring Forsamlingshus, Lilleringvej 14, 8464 Galten

Lørdag 28. oktober 2017

Musik kl. 20.00

MICHELLE BIRKBALLE DUO
Blues rock
Michelle sprang ud som fuldtids-
musiker i en alder af bare 17 år, og har 
siden turneret livligt på landevejen og 
har spillet på små ydmyge steder som 
blokvogne, værtshuse mm. Med årene er de 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, historier og sjove anekdoter. Men ikke 
mindst hendes sange, som er hudløst ærlige, går lige i hjertet på 
publikum. Det er Michelles kendetegn. Hun forstår at skabe gang i 
den, og synge en blues, så hårene rejser sig. Hun har stor indlevel-
se og passion for blues og rock. Hun skaber en kontakt til publikum 
som er helt unik. Michelle skal bare opleves live!

Entré: 180,- kr. inkl. tapas i pausen, 130,- kr. excl. tapas.

Tilmelding: Tlf. 5157 6742 – flemming.staub@gmail.com
Senest 26. oktober.

Gjesing
Gjesing Forsamlingshus · Gammel Horsensvej 372 · 8660 Skanderborg

Lørdag 4. november 2017 
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

CARSTEN KNUDSEN SHOW
Kriller i halsen
Knudsen kommer med flere historier om onkel 
Erling og Carlas daglige kamp med klumper i 
sovsen og døde bambus i haven. Det globaliserin-
gen viser sig i eksotiske rytmer, fremmede klange 
og Knudsens overraskende kropsudfoldelser. 
I showet indgår nye instrumenter som f.eks. saz, 
ukulele, lapsteel, som er hentet fra så fjerne egne 
som Honolulu og Odder. Og hvis perkussionisten 
dukker op bliver der slået på conga, bongo, udduer, cabassa, 
kajon, shaker, og skeer. Og så er han uddannet smed. 
Der er nye sange og monloger, og ugler bliver gravet op af mosen. 
Der kommer satiriske stikpiller både over og under bæltestedet. 
Knudsen har ikke bare rynker i panden. Hans hjerne er også krøllet. 

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

Tilmelding: Tlf. 4050 9379 – formand@gjesingforsamlingshus.dk
Senest 29. oktober.

Fredag 10. november 2017 
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.00

Mesing Forsamlingshus, Foerlev Møllevej 53, 8660 Skanderborg

DISSING, DISSING & LAS
Den nye generation af dansksproget rock og blues 
Rasmus og Jonas Dissing samt Las Nissen 
tilhører den absolutte top indenfor den nye 
generation af dansksproget rock- og blues-
musikere. De er oplært hos Povl Dissing, 
men er i dag etableret som en unik enhed, 
der med præcision og ekstrem samhørighed 
har fundet deres helt egen lyd og musikalske 
univers. Dissing, Dissing og Las har igennem 
de sidste års udgivelser og koncerter spillet sig op til den treenighed 
og musikalske formåen, de besidder i særklasse. 
Dissing-familiens nye generation har høstet masser af kritikerros. 
Samtidig giver de med deres tekster et både intelligent, vedkommen-
de og nuanceret billede af dagens Danmark. Arven fra den ældre 
Dissing ligger som en smuk og kærlig tone i bunden af trioens musik.

Entré: 275,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

Tilmelding: Tlf. 4011 1623 – mesingkranse@gmail.com senest 6. november.

Mesing

Sjelle
Sjelle Forsamlingshus · Rytterbakken 3 · Sjelle · 8464 Galten

Fredag 10. november 2017 kl. 18.00
Spisning kl. 18.30

Musik kl. 20.00

NIELS SKOUSEN solo
Egne unikke sange 
Det er en af de bedste danske sangskrivere, vi 
skal høre denne aften. Sange som „Herfra hvor 
vi står”, „Isabel” og „Jeg vender mig i sengen” 
er en central del af den danske sangskat. Bob 
Dylan blev hans første store inspiration. Han 
købte en guitar og begyndte at skrive sange. 
Denne påvirkning har varet hele karrieren: 
Albummet „Dobbeltsyn” er stærkt påvirket af 
Dylan, men også af Leonard Cohen og Billie Holiday. Han var en del af 
ungdomsoprøret, hvor „Skousen og Ingemann“ var blandt de første, 
der skrev nye sange på dansk. Skousen er også en eminent skuespil-
ler, kendt fra en række TV-serier og har opnået fornyet stor popularitet 
og kultstatus.

Entré: 250,- kr. inkl. spisning, 150,- kr. excl. spisning.

Tilmelding: Tlf. 2332 1428 – sjelleforsamlingshus@live.com
Senest 6. november.

Skivholme
Skivholme Forsamlingshus, Skivholmevej 87, 8464 Galten

Lørdag 11. november 2017 
Spisning kl. 18.00

Musik kl. 20.00

EN KONCERT MED ALVAD OG WIRSÉN
Nordiske viser og sange verden rundt
Christian Alvad er en erfaren komponist og 
musiker og anerkendt som en af landets 
bedste akustiske guitarister. Hans sidste tre 
Cd’er er alle blevet nomineret til Folk Award. 
Alvads karakteristiske guitar spil er solidt 
plantet i den nordiske tradition, men med 
rødder i folkblues og gospel. Hans koncerter er præget af tæt humo-
ristisk kontakt med publikum. Utallige koncerter i DK og Europa, samt 
en række solokoncerter i USA – Detroit, New York og Chicago.
Anna Wirsén er en svensk sangerinde med rødder i den nordiske 
visetradition. Humor, alvor, vemod, romantik og en portion galskab er 
hendes kendetegn. CD’en: „Vardagsballerina” har fået fremragende 
anmeldelser og blev nomineret til årets visealbum i Sverige. Anna har 
optrådt i hele Norden både med solokoncerter og ved festivaler.

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

Tilmelding: Tlf. 4020 5158 – sst@5stein.dk senest 8. november.

MARTIN BLOM TRIO
Bluesguitar i klassisk rocktrioformat
Martin Blom er bluesguitarist med slide guitaren 
som trofast følgesvend. Han er også sangskriver 
med tæft for det danske sprog og hang til 
rootsrock. Martin Blom Trio er sange, der bygger 
på americana og blues. Der er også indimellem en satirisk samtidsvise, 
der læner sig op ad dansk sangtradition og sange med en samfunds-
kritisk snert og tråde tilbage til beatmusikkens lømmelalder. 
Med sit seneste album „Sange fra ødekirken“ er han gået ind i et 
dansk tekstunivers. Samtidig tager den gode melodi favntag med 
bluesguitarens insisterende nærvær. Den akustiske guitar stemt 
både dybt og højt lægger bund i nogle af sangene. Men mest af alt, 
er det den elektriske guitar og slideguitar, der sammen med resten 
af bandet skaber den blå og lyriske atmosfære. Martin Blom Trio er: 
Martin Blom, guitar, vokal, Henrik Kunz, bas, Esben Bach, trommer. 

Entré: 230,- kr. inkl. spisning, 130,- kr. excl. spisning.

Tilmelding: alro.skovbo@profibermail.dk senest 8. november.

Firgårde
Lørdag 11. november 2017 

Spisning kl. 18.00 
Musik kl. 20.00

Firgårde Forsamlingshus, Hårbyvej 13, 8660 Ry

Tebstrup
Tebstrup Forsamlingshus, Horsensvej 117, 8660 Skanderborg

Lørdag 11. november 2017
Spisning kl. 18.00 

Musik kl. 20.00

FOUR JACKS
James Rasmussen Trio
„Jeg var en Jack“ er overskriften på en 
aften med James Rasmussen. James 
afløste Otto Brandenburg i legendariske 
FOUR JACKS i 1958 og var en fjerdedel 
af den hæderkronede kvartet sammen med John Mogensen, Bent 
Werther og Poul Rudi. James Rasmussen Trio underholder publikum 
med de største radio-hits fra dengang ledsaget af anekdoter fra livet 
som en Jack. Man vil høre Mandalay, Tom Doolie, Åh, Marie, Ciao 
Ciao Bambina oma. Trioen består ud over James, sang og guitar, af 
Søren Engel, bas og sang og Preben Feddersen, trommer. De har 
rejst rundt i 17 år på festivaler, til byfester, i musikhuse og andre spille-
steder. Engel og Feddersen spillede i øvrigt gennem mange år med 
Billy Cross i „Delta-Cross Blues Band“. Kom og oplev en musikalsk 
stjerneaften og hør de uforglemmelige sange i den ægte udgave.

Entré: 225,- kr. inkl. spisning.

Tilmelding: Dagll’Brugsen Tebstrup / mail@tebstrupforsamlingshus.dk

Blegind Forsamlingshus, Blegindvej 73, 8362 Hørning

Lørdag d. 18. november 2017 kl. 18.00
Spisning kl. 18.30 

Musik kl. 20.00 

SARA GRABOW OG DEN DANSKE SANGSKAT 
Liva Weel, Otto Brandenburg, Grethe 
og Jørgen Ingemann, Gitte Hænning 
m.fl. bliver ærværdigt mindet, når Sara 
Grabow synger de skønne gamle sange 
flankeret af guitar, kontrabas og kor. Sara, 
Eva og Martine har været en del af husor-
kesteret The Smoothies på Nørrebro Teaters Late Night Lørdags-
arrangementer. Derudover har pigerne hver især spillet og sunget 
med et hav af danske artister bl.a. Tue West, Alberte, Sebastian og 
String Swing. Lyt med når pigerne spiller op med humor og livlig 
musik – ganske enkelt nogle af Danmarks allerbedste sange! Vug 
med i sædet og få sat vores samtid i perspektiv fra dengang, hvor 
popmusikken var intelligent, kreativ, uforudsigelig og med noget på 
hjerte. 

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

Tilmelding: tlf. 3062 1556 – aliceblikkenborg@gmail.com
Senest 10. november.

Blegind Alken
Alken Mejeri, Alkenvej 46, 8660 Skanderborg

Lørdag 25. november 2017 

Musik kl. 20.00

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 uden lige af 
de sjældne. Duoen er umanerligt 
underholdende med de kendte 
smukke sange fra 14 albums. Humor, poesi og indhold. Lydniveau-
et 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 igen-
nem 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: 130,- kr.

Tilmelding: tlf. 2699 9959 – sos-ole@hotmail.com


