PROGRAM FOR KONCERTER i Læsø Kirker 2018

28. marts kl. 19.30 i Byrum Kirke
Orgelkoncert ved Kasper Køhl Jensen.
Fri entré
Kasper virker til daglig som organist
ved de tre kirker på Læsø.

21. april kl. 15.00 i Byrum Kirke
’SANGKORET LIMFJORDEN’
- et alsidigt repertoire - både klassisk, viser, gospel,
danske og udenlandske sange kan opleves,
når Sangkoret Limfjorden igen gæster Læsø.
Entré kr. 50,-

27. maj kl. 16.00 i Østerby Kirke
Blæseorkestret ’Pust’
- spænder fra klassiske værker til traditionel musik
fra forskellige verdensdele.
Entré kr. 50,-

31. maj kl. 16.00 i Byrum Kirke
Forårskoncert med fællessange og selvstændig
optræden af Læsø Skole samt Musikskolen v/Line
Fri entré.
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Midsommerkoncert
- følg annoncering.

1. juli kl. 16.00 i Byrum Kirke
En Trio fra Sønderjyllands Symfoniorkester:
Tove Dahl/violinist, Tamás Vetö/pianist,
Radmila Rajic/sopran
Entré kr. 100,-

26. juli kl. 20.00 i Byrum Kirke
GANGSPIL:
Kristian Bugge, Sonnich Lydom
og Malene Daniels Beck
Entré kr. 100,se mere på: www.trad.dk

31. juli kl. 11.00 Byrum Kirke
2. august kl. 17.00 Østerby kirke
Syng med-Børnekoncert
i øjen-højde med de 1-5 årige børn.
Sange fra Kaj & Andrea og Bamse & Kylling og
nogle af børnenes egne ønsker, akkompagneret af
Thue Andersen - Mette på guitar og Kresten på bas.
Fri entré.

25. august kl. 16.00 i Østerby Kirke
Anker Sigfusson spiller Bach’s Cellosuite
- Johan Sebastian Bach har komponeret denne
geniale musik, hvor tema, harmoni og rytmik
går op i en højere enhed.
Entré kr. 50,-

22. september kl. 19.30 i Østerby kirke
’Halfdanskerne’
fortolker sange af danske digtere som
Halfdan Rasmussen og Benny Andersen
Entré kr. 100,-

Læsø Kirkers koncertudvalg har eksisteret siden 2004 og består
af både frivillige og menighedsrådsmedlemmer, pt. er Miriam
Hansen med fra menighedsrådet, organist v/Læsø kirker Kasper
Køhl Jensen, og som frivillige Jens-Christian Olesen og
formand Jørgen Toftlund (mjtoftlund@gmail.com) udvalget er
meget åbne for nye medlemmer, søg da kontakt hos formanden.
Koncertudvalget arrangerer otte-ti koncerter om året - med et meget varieret indhold,
spændende fra folkemusik over kor-koncerter, syng sammen arrangementer til
koncerter med klassisk musik af høj standard- fordelt i de tre kirker på Læsø. Fast på
programmet er en forårskoncert, Sankt Hans koncert og markering af Spil Dansk
dagen. Også i år glæder Koncertudvalget sig til at hilse dig velkommen til store
musikalske oplevelser.
Læsø Kirker

Vel mødt!

