Forårscafe
Torsdag d. 23. april kl. 19.00
i Vestbjerg Kirkecenter
Den skaldede pædagog, Thomas Holst
med et musikforedrag om Kim Larsen

Sommerkoncert i Sulsted Kirke
Søndag d. 14. juni kl. 19.00
Spire- og B & U koret synger
sommeren ind i Sulsted Kirke.
Korene består tilsammen af
omkring 30 unge og lokale
piger i alderen 9-18 år. Pigerne har øvet intenst op
mod denne koncert og glæder sig til at fremføre
aftenens program.

gratis entré

Med sin fængende lyrik og ørehængende melodier
indtog Kim Larsen danskernes hjerter i flere årtier.
Thomas Holst fortæller historien om Kim Larsens
liv, hans opvækst, tiden i Gasolin, sideprojekterne
og hans lange solokarriere.
Musikforedraget vil undervejs være krydret med
sange fra Kim Larsens univers, udsat for akustisk
guitar og rusten tenor.
Billetter á 100 kr. sælges fra d. 1. april på
www.sulstedkirke.dk 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

Fredag d. 24 juli kl. 19.30
byder Sulsted Kirke
på en korkoncert i absolut verdensklasse idet
Akademisk Kor Århus gæster kirken.
I sommeren 2019 vandt koret VM i korsang i Tokyo,
da de løb med sejren i den prestigefyldte
konkurrence ”Choral Championhip”. Akademisk Kor
Århus blev dannet i 1985 og dirigeres i dag af Jonas
Rasmussen. Koret består af 30 sangere i alderen 2035 år. Koret er et professionelt arbejdende
amatørkor, som årligt har mange koncertoptrædener samt deltagelse i konkurrencer og
turneer i udlandet. Koncerten er en del af
Vendsyssel Festival og entré er kr. 100,- Billetter
kan enten bestilles på billetten.dk eller købes i
døren.

Koncerter
Forår 2020
Sulsted Kirke
Vestbjerg Kirkecenter

Nytårskoncert i Sulsted Kirke
Michala Petri og Lars Hannibal

Sangaften i Vestbjerg
Kirkecenter
Torsdag d. 6. februar og
Tirsdag d. 31. marts kl. 19.30
Kan du lide at synge, så er
sangaftenerne måske noget for dig.

Onsdag d. 22. januar kl. 19.30 slår Sulsted Kirke
dørene op til nytårskoncert, som er et festligt
gensyn med Michala Petri og Lars Hannibal. De har
spillet sammen i 25 år og har spillet mere end 1500
koncerter verden over. Deres koncerter er
uhøjtidelige og inddragende, og duoen guider
sikkert publikum gennem de forskellige værker ved
små introduktioner til hvert musikstykke. Musikken
er populære værker af den klassiske musiks mestre,
heriblandt Händel, Bach, Nielsen, Vivaldi, Piazzolla,
Grieg og mange flere. Petri og Hannibal har
sammensat et smukt og virtuost program med et
humoristisk glimt i øjet. Petri på blokfløjte, og
Hannibal på guitar og lut. Det er to sande virtuoser,
og sammen får de publikum til at leve og ånde med
musikken.
I forbindelse med koncerten bliver der serveret
bobler og kransekage, som er med i billetprisen.

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.

Billetter koster 125,- pr. stk. og kan købes hos
Le Fleur i Vestbjerg og i Dagli´ Brugsen i Sulsted.
Der skal betales med aftalte penge.
Resterende billetter sælges i døren.

Tjek kirkens hjemmeside for eventuelle ændringer i
programmet.

Forårskoncert i Sulsted Kirke
Tirsdag d. 24. 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, (kirkens organist
på både klaver og orgel)
tirsdag d. 24. marts kl.
19.30 afholder koncert. Der vil være
musik fra flere århundreder, hvoraf
noget også vil være fra vores
samtid. Annette Bo Nielsen, sopran,
har et mange-facetteret 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 samarbejdet 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

