Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

Søndag den 20. august kl. 11 i Tveje Merløse Kirke

Friluftsgudstjeneste og sommerfest
Ligesom sidste år har vi valgt at kombinere årets sommerfest i Den Gamle Skole med
en friluftsgudstjeneste i haven. I år finder den sted søndag den 20. august kl. 11.
Gudstjenesten ledsages af en anderledes musik end vi normalvis hører i kirkerummet.
Efter gudstjenesten holder vi picnic på de rødternede duge og lytter til dejlig musik ved
bandet TAVSE POET. Man er velkommen til selv at medbringe madkurv.
Alternativt kan den bestilles hos Lise Krogh Løvschal på tlf. 21 29 85 09 eller
mail: lise@krogh-løvschal.dk) senest den 16. august. Madkurven koster kr. 50.

Søndage kl. 19.30 i Hørby Kirke

Musik i skumringen
Alle søndage kl.19.30 og kirken er åben fra
kl.19.00. Der er forfriskninger bagefter.

Juni, juli og august 2017

Søndag den 18. juni
Alsang på Hørby Havn. Vi åbner sæsonen med et samarbejde med Hørby Bådelaug og
inviterer til en stemningsfuld aften med Tuse Næs Salontrio, fællessang og bølgeskvulp
i et stort telt på havnen. Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser.

Søndag den 25. juni
Kirkens eget voksenkor og personale synger bl.a. danske sommersange.

Søndag den 2. juli
Amazing Grace. Seksmandsorkestret spiller melodier med rod i den sorte befolknings
gospelrytmer og spirituals fra USA’s sydstater. Koncerten med Amazing Grace er glad,
livsbekræftende, rytmisk musik med solo- og fællessang.

Søndag den 9. juli
Reformationens musikalske spor – i anledning af reformationsjubilæet vil organist ved
Grundtvigskirken, Mads Høck, guide os på en musikalsk tidsrejse med virtuose orgelstykker af de store mestre.

Søndag den 16. juli
Koncert med Trio Kokadore er en farverig palet med sydamerikanske, sydeuropæiske og
nordiske strøg. Musikken er af blandt andre Astor Piazzolla og Jan Johansson – arrangeret for cello, saxofon og klaver.

Søndag den 23. juli
Igen i år vil Næssets egne troubadourer, trompetist Ole Andersen og mezzosoporan Annette Simonsen, underholde med populære opera- og operettearier, nordiske sange og
trompetstykker.

Søndag den 30. juli
Tenor Anders Tangaa Jensen optræder med sange og salmer inspireret af det keltiske
tonesprog, som man især finder i Irland og Skotland. Han akkompagneres af sognepræst Mikkel Vale.

Søndag den 6. august
Broder Tucs Bluesband. Sognepræst Asbjørn Hansen fra Svinninge har sammen med
gode venner et lille band, der denne aften spiller bluesbaserede numre fra Martin Luther til BB King.

Hagested og Gislinge • Jyderup og Holmstrup
Kundby • Nr. Jernløse og Kvanløse • Orø
Sdr. Jernløse og Søstrup • Skt. Nikolai
Soderup og Kr. Eskilstrup • Mørkøv
Svinninge og Hjembæk • Tuse og Butterup
Tveje Merløse • Tølløse • Udby og Hørby
Ugerløse • Undløse og Søndersted • Vipperød
Gratis entré med mindre andet er angivet. Flere
oplysninger om de enkelte arrange-menter fås
på sognets hjemmeside.

Mandag den 5. juni (2. pinsedag) kl. 11

Friluftsgudstjeneste
Holbæk Provsti holder fælles udendørs pinsegudstjeneste 2. pinsedag,
den 5. juni kl. 11. Det foregår på festivalpladsen Rævebjerg ved Mørkøv.
Der medvirker band og et kor på mere
end 50 deltagere. I tilfælde af regnvejr
søger vi ly i Mørkøv Kirke. Gudstjenesten afholdes i fællesskab med Holbæk Frikirke, Den Katolske Kirke, Frelsens Hær og Baptistkirkerne i Tølløse og Holbæk.

Tirsdag d. 13. juni kl. 19.30 i Frydendal Kirke

Sommerkoncert

Søndag den 23. juli kl. 19.30 i Kvanløse Kirke

Orgelkoncert – store organister ved små orgler

Smukke Frydendal Kirke danner rammer for sommerkoncerten Storm i Stillehavet - en
koncert med anekdoter fra Fransk Polynesien af trioen StormPeters. Et 4 måneders
besøg på de polynesiske øer Tahiti, Moorea, Huahine & Bora Bora danner baggrund for
en række sange om oplevelserne fra de fjerne
egne 17 grader syd for
ækvator. Der fortælles
historier om skønheden på øerne og den
farefulde sejlads imellem dem på dansk,
mens sangene foregår
på engelsk. Bagefter vil
der være en lille forfriskning, forhåbentlig
udenfor i det dejlige
sommervejr.

Babett Hartmann den tyske organist spiller en frisk og varieret orgelkoncert på kirkens
Husted orgel. Babett er bosat i Danmark siden 2007 og har studeret Orgel og Cembalo
på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Hun er ansat som andenorganist i Grundtvigs kirke i København og arbejder også som freelance-musiker.
Hun har en aktiv karriere som solist, med forskellige tidlige musik ensembler og giver
koncerter i hele Europa. Aftenens program er blandet med barok, romantiske og moderne komponister og musikken er let og tilgængelig. Der vil bl.a. blive hørt brusende
orgelmusik fra danske Didrik Buxtehude og tyske Johann Sebastian Bach fra baroktiden og minimalistisk musik af Arvo Pärt. Romantikkeren Edwin Lemare tager lytteren
med på en rejse gennem en hel dag, fra morgengry over tusmørke til aftenen, hvor der
i musikken kan høres bier og forskellige dyr.
Efter koncerten kan man nyde et glas og hyggeligt samvær i våbenhuset.

Fredag den 23. juni kl. 19.30 i Tveje Merløse Kirke

Søndag den 6. august kl. 14.00

Skt. Hansaften

Fællesgudstjeneste på Brorfelde

Fredag den 23. juni er alle velkomne til gudstjeneste kl. 19.30 i Kirken. Efter gudstjenesten er der bål og hyggelig musik i fårefolden overfor kirken. ”The Formænd” fra Tølløse spiller for os, og vi kan glæde os til en dejlig aften. Der er pølser og brød til børnene
og Asti og kransekage til de voksne.
Bandet "The Formænd" har rødder i Sejergaardsskolen i Tølløse, og blev oprindeligt
samlet for at spille til fællessang i forbindelse med skolens "Spil Dansk"-koncerter. Bandet er nu fast etableret, og optræder også i andre sammenhænge med numre fra 80'erne
og 90'erne af danske kunstnere som eksempelvis Anne Linnet, Lis Sørensen, Dodo and
the Dodos, Ray dee ohh, Rocazino, Halberg Larsen band m.fl. Der er garanti for at høre
kendte numre på dansk, som man kan synge med på!
Bandet består af: Eva Hede, sang, Anders Larsen, guitar, Peter Andersen, bas, Steen
Bjerregaard Christiansen, keyboards, Holger Beck, guitar, Christoffer Beck, trommer.

Kom til Brorfelde og se ud over hele Midtsjælland og nyd Sorø drengekor og operasanger Magnus Wassbotn og organist Sofie Grinderslev i det grønne. Gudstjenesten på
Brorfelde bliver i år endnu mere fantastisk, for vi skruer op for musikken og flere kirker
er med i år, og selvfølgelig Brorfelde vennekreds som igen vil åbne for kikkerterne.
Kirkerne Tølløse, Kvanløse, Nr. Jernløse, Søstrup, Sdr. Jernløse, Undløse og Ugerløse Kirker indbyder alle til en forrygende smuk og
fantastisk oplevelse på Brorfelde.
Husk at tage en stol eller et tæppe med, og det
er muligt at køre helt op til stedet for dårlig
gående. Efter gudstjenesten vil der være kaffe
og kage. Kom og vær med.

