
2022 Program2022 Program
Kom og oplev spændende foredragsholdere, levende musik, show 
og meget andet – med fællesskab og samvær som en del af ram-
men. Programmet er udsprunget af lokale idéer og ønsker – og 
de præsenterer folkelig kultur af høj kvalitet med masser af 
kreative kræfter.

Bestil plads
Husk, at du er sikker på at få plads, hvis du er hurtig og bestiller 
på forhånd. Du kan også købe billet ved indgangen – hvis der er 
flere tilbage. Til arrangementer med spisning er forhåndsbestill-
ing hertil nødvendig. Bestilling sker direkte til forsamlingshuset. 
Se priser, tilmeldingsfrister, telefonnumre og mailadresser un-
der hvert enkelt arrangement.

On-Line
Ved køb af billet på nettet til ”Liv i Forsamlingshusene” vil prisen 
være hævet med et gebyr på 20 kr.

Bo Jacobsen
Projektkoordinator

Gå ind på:
www.liviforsamlingshusene.dk

Her kan du finde de forskellige forsamlingshuse
og downloade arrangementerne i A4

LIV I FORSAMLINGSHUSENE DRIVES AF:



PRÆSTEN OG KROMUTTER
FANNERUP FORSAMLINGSHUS Gammelvej 4, 8560 Kolind
Fredag d. 23. september 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 130,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2026 8141
 Mail:  hoejmosegaard@firma.tele.dk  -  Senest 16/9

Livskvalitet - nu med gangstativ
Det bliver med sang, med optrin, fore-
drag og historier. Kromutter Ellen Sø-
rensen og sognepræst Anne Kirstine 
Langkjer har i mange år fortalt om 
livskvalitet i kirken og på kroen. De er 

meget efterspurgte på Djursland, hvor 
deres humoristiske og ironiske show 
præsenteres med varme og charme. 
Har man ikke oplevet dem før, så er det 
nu! – men de er bestemt også en gen-
oplevelse værd.
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SUN BROTHERS
TVED FORSAMLINGSHUS Tved Bygade 45, 8420 Knebel
Lørdag d. 24. september 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  225,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2636 4260
 Mail:  hej@rosenholmservices.com  -  Senest 15/9

Sun Brothers leverer ægte Go Swin-
gende Rock N’ Roll, som I den grad 
trækker folk ud på dansegulvet. De 
tre ’drenge’ i bandet på el-guitar, kon-
trabas og trommer håndterer deres 
instrumenter på klassisk rock manér, 
svinger kontrabas rundt og guitari-
sten, laver ’duck-walking’ og vi får 
trommegejl – og de gir den  hele ar-

men i et fedt show med højt humør. 
Musikken er inspireret af Sun Records 
artister som Elvis Presley, Chuck Ber-
ry, Johnny Cash, Carl Perkins, Eddie 
Cochran m.fl  Det er rendyrket no-
stalgi når de tre kammerater indtager 
scenen med en musik der får selv det 
mest visne træben til at rocke.

Rock’N’roll
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DENIS MCLAUGHLIN BAND 
LIME FORSAMLINGSHUS Markvænget 2, 8544 Mørke
Lørdag d. 24. september 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  90,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4236 4418
 Mail:  tilmelding@limeby.dk  -  Senest 19/9

Det tre mand store band skaber Irsk 
pub stemning, hvor alle synger med, 
men også intense øjeblikke, hvor de 
stærke historier griber en om hjertet. 
Denis McLaughlin fra Nord Irland er et 
stort navn indenfor irsk folkemusik i 
Danmark. Han trakterer en lang række 

instrumenter som guitar, oktav man-
dola, banjo, bodhran og bones og ak-
kompagneres af Pia Nyborg, violin, og 
Jens Holgersen, kontrabas. Kom til en 
festlig aften i selskab med traditionel 
irsk musik af 1. klasse.

Irsk musik
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H.P. LANGE & NIELS BONEFASS
THORSAGER FORSAMLINGSHUS Thorsgade 27, 8410 Rønde
Fredag d. 30. september 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  175,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2467 9717
 Mail:  thorsagerforsamlingshus@hotmail.com

Delta blues, gospel og folk. Egne san-
ge og sange, samlet op i Louisiana og 
Mississippi. Desuden et strejf af cajun 
og oldtime i musikken. I mere end 30 
år har HP Lange været bluesmusiker 
på landevejen. Niels Bonefaas er især 
kendt fra oldtime musikken med op-

hold i USA og optræden på de store 
amerikanke oldtime festivaller. 

H.P. Lange er en af de mest anerkend-
te bluesmusikere herhjemme og har 
modtaget en række fornemme priser.

Blues
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DARK HORSE COUNTRY BAND
BALLE BORGERHUS Lykkesholmvej 1, 8444 Balle
Lørdag d. 1. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.30
Entre: 250,- kr.  inkl. spisning
Tilmelding: www.balleborgerhus.dk 
 For yderligere information, kontakt Finn på tlf. 5127 7271 

DARK HORSE spiller gennemført og 
gedigen country-musik, både nyt og 
gammelt, og såvel egne kompositioner 
som kopinumre. Repertoiret spænder 
fra country-rock over klassikere og stil-
le ballader til bluegrass. Og der er altid 
et par nye numre på vej. DARK HORSE 
spiller med meget afvekslende instru-

mentering, som sammen med det bre-
de repertoire giver stor variation. Des-
uden er der gjort meget ud af sangen, 
der ofte er både 2 og 3 stemt.

DARK HORSE spiller med en smittende 
entusiasme, stor rutine  og skaber altid 
en super god stemning.
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ANDERS GANTRIIS DUO
KRISTIANSMINDE FORSAMLINGSHUS Kristiansmindevej 5, 8500 Grenaa
Lørdag d. 1. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,-  /  Kuvertpris:  150,- kr. 
Tilmelding: Tlf.  6137 3062
 Mail:  erik@nrdn.dk  -  Senest 20/09

Country Blues på dansk og engelsk. 
Iørefaldende sange om livet og hver-
dagen af Danmarks nye sangskriver 
Anders Gantriis fra Grenaa med 25 år 
og ca 500 koncerter på bagen.

Anders leverer sammen med sin mak-
ker en rigtig kompetent musikalsk op-
træden med nærvær og udadvendt 

kontakt med publikum. Anders er ikke 
hvem-som-helst, men en meget ruti-
neret sanger og guitarist med meget 
på hjerte med mange år på landevejen 
på bagen. Han har senest udgivet et 
meget rost album ’In my Mind’ i 2017 
og arbejder p.t med sange på dansk, 
som man vil få at høre eksempler på 
denne aften.
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FALCK LAMPE BAND
ENSLEV FORSAMLINGSHUS Kanalvej 21, 8500 Grenaa
Fredag d. 7. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  120,- kr.
Tilmelding: Tlf.  6175 9571
 Mail:  niels@ oestship.dk

To af landets allerbedste guitarister 
har lavet et superband med rødder 
på Djursland. Jens Falck, der har spil-
let med Bamses Venner, Allan Olsen 
og Djurslandsspillemænd og Anders 
Lampe der har spillet med Stig Rossen 
og Bamses Venner blandt mange an-
dre. De deler en glødende kærlighed til 

Countrymusik  Hill-billy. Repertoiret er 
taget fra Jens Falck’s samling af egne 
sange og favoritter af gode kendte 
hits, foruden at fiolen tages frem ind 
imellem og gnides lystigt. Kort sagt en 
aften i festens tegn odt egnet til både 
at lytte og få en svingom.
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VIOLI VIOLA
SANGSTRUP FORSAMLINGSHUS Hjembækvej 44, 8500 Grenaa
Fredag d. 7. oktober 2022 - Kl. 20.00 /  Spisning kl. 18.00 brasiliansk mad
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  70,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2764 0940
 Mail:  henrikborg3@yahoo.dk

Alexander Kraglund og Jeppe Holst 
deler en fælles passion for den brasi-
lianske musik og har samarbejdet med 
en lang række prominente brasilianske 
artister. I 2016 udgav Violí Violã det 
anmelderroste debutalbum ”É Luxo 
Só” med sangerinden Thaís Motta fra 
Brasilien og den nu afdøde perkussi-

onist og trommeslager Afonso Corrêa. 
Til denne intime aften tager Violí Violã, 
i et intenst duosammenspil, publikum 
med på en musikalsk rejse ind i den 
brasilianske musiks inderste væsen fra 
choro musikkens virtuose og drilagtige 
udtryk over i bossa novaens poetiske 
univers.

Brasiliansk  
musik
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THE DANISH POLCALYPSO BAND
LAS VEGAS DJURS Georgsmindevej 7, 8581 Nimtofte
Lørdag d. 8. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.30
Entre: 200,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4158 6010 Mobilepay:  74668
 Mail:  kirstenkatcher@gmail.com  -  Senest 06/10
 uden mad: billetter kan købes i døren 

Det 8 mand store orkester spiller ek-
sotisk musik fra de gamle danske 
kolonier i Vestindien, hvor calypso og 
polka blandes og bliver til fede rytmer, 
danseglæde, stemning og eventyr. Et 
ekko fra de gamle dansesale fremført 
på nutidig måde af orkestret, der ta-
ger publikum med på en ny vestindisk 

rejse, vækker glemte lidenskaber og 
stimulerer danselysten gevaldigt.

Bandet har optrådt rigtig meget i ind 
og udland og har med tre turneer på 
Virgin Islands mødt oprindelsen til 
denne herlige musik.
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NINA OG HJALTE - OVER HIMALAYA I EN 2CV

MARIE MAGDALENE FORSAMLINGSHUS Bøjstrupvej 26, 8550 Ryomgaard
Torsdag d. 13. oktober 2022 - Kl. 20.00 /  Spisning kl. 18.30
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2259 2980
 Mail:  hjj@saabydal.dk - Senest 10/10

NINA OG HJALTE fortæller denne be-
tagende historie, viser lysbilleder og 
film fra deres fantastiske og muntre tur 
gennem Himalaya i en Citroën 2CV med 
alle de utrolige hændelser de mødte - 
smukt og farligt – på deres vej til Ver-
dens Tag. En natur af en anden verden. 

Helt enestående, som 2CV’en helt utro-
ligt klarede, godt hjulpet af deres snilde 
og viden om dette utrolige køretøj. Et 
eventyr man næppe tror kunne lade 
sig gøre. I øvrigt gjorde de rejsen sam-
men med nogle venner i en anden 2CV. 
I sand glad Hippieånd.

Foredrag
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BO EVERS
KRAJBJERG FORSAMLINGSHUS Sønderholmvej 16, 8543 Hornslet
Fredag d. 14. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.30
Entre: 190,- kr.  /  Kuvertpris:  60,- kr. (Tapas)
Tilmelding: Tlf.  2326 5245
 Mail:  krajbjerg.forsamlingshus@gmail.com - Senest 03/10

Bo Evers er en moderne visesanger, 
kendt for sit umiddelbare sprog, sin 
nasale stemme, sit  fingerspil og sine 
ærlige tekster. Han brød igennem med 
den platinsælgende single ” Fred”, og 
har netop udsendt en ny single ”Tørre 

Tal”. Hans Liveoptræden har givet ham 
en stor og støt voksende fanskare 
over hele landet.  Han optræder den-
ne aften solo med sit unikke guitarspil. 
Forvent intimitet, humor, alvor og mu-
sikalske røverhistorier. 

Eminente tekster  
& legesyg musik
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HOLTSØ & WITTROCK 
ÅSTRUP FORSAMLINGSHUS Åstruphegnet 18, 8500 Grenaa
Lørdag d. 22. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 325,- kr. inkl. spisning  /  For medlemmer:  295,- kr.
Tilmelding: Tlf.  6167 6170 aastrup-forsamlingshus.dk/arrangementer
 Mail:   johnharry@yjh.dk  - Senest 18/10

Original musik og stilen er blues, rock 
og soul.
Sammen står sanger & guitarist Jes 
Holtsø og pianist Morten Wittrock 
for en inspirerende, nærværende og 
medrivende musikalitet, som leder 
tankerne hen på det bedste indenfor 

blues, rock og soul, som får enhver til 
at glemme både tid og rum. Jes Holtsø 
er i øvrigt særdeles kendt som Børge 
fra OLSEN BANDEN filmene, men nu 
har han en flot karriere som musiker 
og frontfigur i dette band, der er rigtig 
populært i Danmark. 

Blues, rock 
& soul
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MEK PEK & THE DEBITORS
KOED FORSAMLINGSHUS Skalhøjvej 1, 8560 Kolind  
Fredag d. 28.oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2266 1240
 Mail:  grethevk@gmail.com - Senest 26/10

Der er dømt 50’er rock’n’roll i fuldt 
firspring. Oplev Mek Pek med sin 
Rock’n’Roll Trio levere et show med hu-
mor, benspjæt og alle de store hits fra 
Elvis, Little Richard, Chuck Berry, Carl 
Perkins, oma. Mange forbinder Mek 
med børneshows som ”Åh Abe” mm og 
Mek er en formidabel underholder, som 
børnene – og deres forældre – elsker. 

Men hvad måske ikke så mange ved 
er, at der er gemt en god gammeldags 
rock’n roller i ham, som han elsker at 
optræde med som i The Debitors, hvor 
vi får en lang række af de gamle Rock-
hits at høre for fuld udblæsning med 
Mek i front. Det er også herligt at ud-
folde sig til på dansegulvet.

Rock’N’Roll
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SØREN KROGH – JANUS BECHMANN
ØSTER ALLING FORSAMLINGSHUS Hovedgaden 34, 8963 Auning
Fredag d. 28. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2139 1238
 Mail:  mhauberg.1961@outlook.dk

Som koncertnavn er Søren Krogh en 
stor musikalsk oplevelse, men han er 
altså også bare en af musikbranchens 
bedste historiefortællere. Det er ikke 
for ingenting, at han ofte karakteri-
seres som Niels Hausgaards arvtager.  
Modtog Danish Music Award-folk-pri-

sen i 2016 som årets sanger.

Som partner sekunderer guitaristen Ja-
nus Bechmann. En af landets allerbed-
ste og endda herboende på Helgenæs. 
Kom og bliv underholdt af en af landets 
mest humoristiske visesangere.
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JOHNNY CASH BAND
UDBYHØJ FORSAMLINGSHUS Rougsøvej 227, 8950 Ørsted
Lørdag d. 29. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 150,- kr.  /  Kuvertpris:  100,- kr.
Tilmelding: Tlf.  4076 1174 / 8648 5196  -  Senest 22/10

Meget populært og virkelig godt kopi-
band, der fortolker Johnny Cash mu-
sik med stor indlevelse og udadvendt 
charme. Kompetent og rutineret med 
mange års turnevirksomhed på ba-
gen. Perfekt til en festlig aften. Det 
midtjyske fire mand store coverband 

har gennem en årrække haft stor suc-
ces med at levere deres personlige og 
varme udgave af Cash’ musik krydret 
med anekdoter om den amerikanske 
stjerne, som ofte gemte på fine socialt 
engagerede tekster i de enkle sange.
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SHAMROCK
TÅSTRUP FORSAMLINGSHUS Ebeltoftvej 19, 8410 Rønde
Fredag d. 4. november 2022  -  Dørene åbner kl. 19.30 - Musik kl. 20.30
Entre: 170,- kr. (Sendes via MobilePay til 2465 7741 med tekst ”4/11”
Tilmelding: Tlf.  2465 7741  - Senest 02/11

Shamrock vil være kendt af alle, der 
har hørt irsk musik gennem de sidste 
mere end 20 år. De irske sange fylder 
lokalet når Shamrock går på scenen og 
gruppens fantastiske evne til at nå ud 
over scenekanten er garantien for en 
forrygende aften.

Det er et scoop at vi endelig har fået 
dette meget efterspurgte band til eg-
nen og ud i et forsamlingshus, som 
jo er dér den irske musik gør sig aller-
bedst. Shamrock - Irsk aften med fan-
tastisk musik.

Irsk aften
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MADS NISSEN
FÆLLESHUSET Estruplundvej 26, St. Sjørup, 8950 Ørsted
Torsdag d. 3. november 2022 - Kl. 20.00
Entre: 130,- kr. 
Tilmelding: Tlf.  2258 3464  
 Mail:  torben.fausoe@mail.dk  -  Senest 01/11

Enestående Lysbillede-foredrag af 
dagbladet Politikens Mads Nissen, der 
er hædret med over 50 internationa-
le priser bl.a World Press Photo, Årets 
Pressefoto, Årets Fotograf, og Årets 
Billede i Danmark. Hans arbejde publi-
ceres bl.a i førende internationale me-

dier som TIME, NEWSWEEK, CNN, THE 
GUARDIAN, STERN og DER SPIEGEL.

Mads Nissen sætter fokus på vor tids 
store globale udfordringer, såsom ulig-
hed, manglende menneskerettigheder 
og menneskets forhold til naturen.

Danmarks verdensberømte  
dokumentar-fotograf
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PURE DRUNKS 
HAMMELEV FORSAMLINGSHUS Kirkevej 2, 8500 Grenaa
Lørdag d. 29. oktober 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 170,- kr.  /  Kuvertpris:  125,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2024 4384  -  Senest 20/10
 Mail: tt@infoit.dk

Pure Drunks er en trio fra det nord- og 
midtjydske, der spiller danse- og lyt-
tevenlig kopi-musik, så alle kan være 
med. Repertoiret er bredt og hentet 
fra kunstnere som Eric Clapton, The 
Eagles, Gasolin, Shubidua, Tina Turner, 
Prince, The Beatles, Dubliners o.m.a. 
Både ny og gammel, folkemusik og 

pop/rock, er repræsenteret når bandet 
går på scenen, men også publikum er i 
høj grad med til at sammensætte af-
tenens musik - opfordringer er nemlig 
yderst velkomne.  

Kom og vær med til en glad aften med 
Pure Drunks -  garant for en god fest!
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NATASJA LEE DICKINSON TRIO
NIMTOFTE KULTURHUS Stationsvej 9, 8581 Nimtofte
Lørdag d. 5. november 2022 - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  170,- kr.
Tilmelding: Tlf.  5128 8138
 Mail:  okkeranne@outlook.dk

Prisbelønnet og anmelderrost sanger-
inde med en flot karakteristisk stem-
me. Hun spiller primært egne sange på 
dansk og engelsk. Inden for en genre 
der bedst kan beskrives som Country 
Folk & Dansk Americana. I 2015 mod-
tog hun prisen ”Acoustic Artist of the 
Year” og I 2016 modtog hun prisen som 

”Songwriter of the Year” i forbindelse 
med hendes deltagelse i en country 
musik festival i Texas. I maj 2018 mod-
tog Natasja folkemusikerprisen ”Årets 
Helge”, som uddeles til en folkemusiker 
’med kant’ hvert år. Natasja har udgivet 
to album i 2018 og 2019.

Country folk
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HIMMERLAND
MYGIND FORSAMLINGSHUS Gl. Oustrupvej 1, 8544 Mørke 
Søndag d. 6. november 2022  - Kl. 20.00 - Spisning kl. 18.30
Entre: 200,- kr.  /  Kuvertpris:  60,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2281 3318
 Mail:  birger@borgwardt.dk

Unik Folkemusik udført at seks top-
klasse musikere. Gamle danske balla-
der, forrygende fiddlemusik, inspiratio-
ner fra nær og fjern, new roots, egne 
kompositioner. Folketone fra et globalt 
hjørne. HIMMERLAND er et af landets 
mest omrejsende bands, som har spil-
let deres originale Folk-World musik 

over det meste af verden, bl.a Australi-
en, New Zealand, England, Irland, Fær-
øerne. De kommer denne aften som 
sextet med flg besætning: violin, fløj-
ter, vocal, bouzouki, tuba, sopransax 
og trommer & percussion.    Det er en 
stor oplevelse at høre en koncert med 
HIMMERLAND, virkelig værd at få med. 

Global  
folkemusik
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LEI MOE TRIO
ROSTVED FORSAMLINGSHUS Askedalsvej 5, 8410 Rønde
Lørdag d. 12. november 2022 - Kl. 20.00
Entre: 150,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2371 1849
 Mail:  jakobholm@mail.dk

Danmarks ukronede kor-dronning er gået 
solo og optræder her med sin nye trio. Hun 
har lagt stemme til et hav af koncerter, 
mest kendt fra mange Pop Grand Prix’er og 
derudover bl.a med Peter Belli, TV2, Ran-
dy Crawford, Kim Larsen, Johnny Madsen, 
Rugsted & Kreutzfeld, samt i årtier sammen 
med sin søster Lupe. 
Musikken som trioen præsenterer er coun-
try, blues, folk & soul. Med Morten Wittrock 

på tangenter har Lei fundet en musikalsk 
partner, der forstår hvor Lei vil hen. De to 
har allieret sig med guitaristen Janus Be-
chmann. Der er blandt landets bedste og 
resultatet er en aften, hvor der blir rørt godt 
rundt i den amerikanske musiktradition. 
Vi møder denne aften en sangerinde, der 
synger helt ud over det sædvanlige, som vi 
ellers hører på disse breddegrader.
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TUMULT – HIP FOLK
VEJLBY FORSAMLINGSHUS Søren Quistsvej 24, 8500 Grenaa
Lørdag d. 19. november 2022 - Kl. 20.00  -  Spisning kl. 18.00
Entre: 160,- kr.  /  Kuvertpris:  140,- kr.
Tilmelding: Tlf.  5051 0598
 Mail:  dortebolsen@gmail.com

Tumult er et unikt orkester med en me-
get personlig stil. Djævelsk dansant og 
velspillet så englene synger. Hip dansk 
folkemusik, Roots og Rock. Særdeles 
originalt orkester. Musikken er traditi-
onel og nyskrevet. Vildt og populært. 
Har turneret i Danmark og Skandi-
navien siden 1999. Tumult er blevet 
nomineret til adskillige danske Musik 

Awards. Hvor de spiller bliver de mødt 
med stor glæde og deres musik skaber 
altid Tumult på dansegulvet. De har 
ud over Skandinavien turneret i Cen-
tral-Europa og Rusland. Tumult består 
af et hold talentfulde musikere med 
forskellig baggrund samlet omkring 
den karismatiske sanger og eneståen-
de violinist Jørgen Dickmeiss.
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SAGILD ROWEDDER TRIO
HYLLESTED FORSAMLINGSHUS Hyllested Bygade 8, 8400 Ebeltoft   
Fredag d. 18. november 2022 - Kl. 20.00
Entre: 150,- kr.  /  Tapas undervejs  50,- kr.
Tilmelding: Tlf.  2446 8573  
 Mail:  hyllestedogomegn@gmail.com - Senest 16/11

NY NORDISK BOSSA NOVA med mu-
sik & tekst af guitaristen KIM SAGILD, 
kendt fra Buki Yamaz, Sneakers, og 
producer af 3 Thomas Helmig albums, 
Afrika-sangen, Nanna, Kasper Winding 
oma har i selskab med den meget ta-
lentfulde sangerinde Cecilie Rowedder 
arbejdet med en helt ny musik baseret 
på den originale Bossa-Nova fra Brasi-

lien, der med sine fede sexede rytmer 
har bjergtaget verden, efter at den 
blev opdaget af amerikanske musike-
re midt i det 20. årh og ført til USA og 
Europa. Først og fremmest saxofoni-
sten Stan Getz. Oplev denne aften Kim 
Sagilds indlevede personlige og meget 
originale bud på en nordisk udgave af 
denne dejlige musik.
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Med violin, guitar og smukke stemmer 
i en smeltedigel af Nashville Folk og 
Pop blandet med World og Nordiske 
Toner. De er to komponister og mul-
ti-instrumentalister, der leverer en 
forestilling med masser af nærvær, 
hjerte og nerve. Som erfarne musikere 
og sangskrivere har de skabt en stærk 

konstellation. Egne sange fra Stenbro-
en og historier fra et langt liv på lan-
devejen. Medrivende og med stor mu-
sikalitet præsenteres et bredt spænd 
af deres musik fra Folk til Americana. 
Musikken akkompagneres af gode grin 
og fortællinger – KOM I GODT SELSKAB 
med de 4 musikere.
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