Forårscafe
Torsdag d. 15. april kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter
”Fjordsind – Jens Jeppesen og band - en
musikalsk Limfjordsfærd”

Sommerkoncert i Sulsted Kirke
Søndag d. 13. juni kl. 19.00
Søndag d. 13/6 kl. 19.00 synger spire- og
B & U koret sommeren ind i Sulsted
Kirke. Korene består tilsammen af
omkring 25 unge og lokale piger i
alderen 9-18 år. Pigerne har øvet intenst
op mod denne koncert og glæder sig til
at fremføre et program, som
harmonerer med sommerens lyse og
lette grundtone.

gratis entré
Troubadouren Jens Jeppesen med band
stiller i sine sange skarpt på tidens
strømninger og tendenser ud fra
iagttagelser af livet på godt og ondt.
Iørefaldende og eftertænksomme
danske sange, hvor havet og fjorden er
et gennemgående tema.
Afholdes sammen med Sulsted og
Vestbjerg Samråd
Billetter á 100 kr. sælges fra d. 15. marts
hos Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli´
Brugsen i Sulsted.

Koncerterne arrangeres af
Sulsted Sogns Menighedsråd og
organisterne ved Sulsted Kirke
og Vestbjerg Kirkecenter

Koncerter
Forår 2021
Sulsted Kirke
Vestbjerg Kirkecenter

Sangaftner i Vestbjerg
Kirkecenter
Torsdag d. 21. januar og
Tirsdag d. 30. marts kl. 19.30
Kan du lide at synge, så er
sangaftenerne måske noget for dig.

Vi gentager succesen med endnu to
sangaftener, hvor deltagerne ønsker, hvad
der skal synges fra Højskolesangbogen og
Den Danske Salmebog - måske en slags
"hvorfor synger man aldrig...?" Vi håber, at
mange har lyst til at komme med til en
hyggelig aften, hvor vi får rørt stemmerne.
Det handler ikke om at synge godt, men om
at synge sammen. Aftenen krydres med små
musikalske indslag på klaver.
Vi er vært med kaffe og brød.

Forårskoncert i Sulsted Kirke
Søndag d. 14. marts kl. 19.30
Tre musikere
sætter
hinanden
stævne i
Sulsted Kirke.
Repertoiret
spænder vidt,
når sopran
Annette Bo
Nielsen,
cellist,
Deborah
Josephson og
tangentspiller, Lilian Kranker, søndag d. 14.
marts kl. 19.30 afholder koncert.
Der vil være smuk, klassisk musik fra flere
århundreder, hvoraf noget også vil være fra
vores samtid. Musikken vil bl.a. indeholde
forårsglade toner og en hyldest til Jomfru
Maria i anledning af Maria Bebudelsesdag.
Der vil være musik af bl.a. Buxtehude, Bach,
Mozart, Carl Nielsen, Brahms og Rachmaninov,
ligesom der også er helt ny klassiks musik
skrevet af Jonas Bové.
Annette Bo Nielsen, sopran, har et
mangefacetteret virke både som kunstner og
pædagog. Som kunstner har hun været solist
ved symfonikoncerter, oratorier og messer
samt solist ved talrige koncerter i kirker og
koncertsale. Som sangpædagog har hun

undervist på både konservatoriet, universitetet
samt på kirkemusikskolen.
Deborah Ann Josephson, er uddannet i cello fra
USA og har været bosat i Aalborg i 25 år. Hun er
assistent ved Aalborg Symfoniorkester samt
underviser på flere kulturskoler. Udover dette
har hun samarbejde på forskellige fronter med
kammermusikken som fortegn.
I samarbejde med organist Lilian Kranker, som
er uddannet organist fra det Jyske
Musikkonservatorium, bliver paletten spredt
ud til mangeartede og smukke nuancer, så der
venter publikum et indbydende og spændende
repertoire ved denne koncert.

gratis entré

Se kirkens hjemmeside for
eventuelle ændringer i
programmet.

