Onsdag 9. september kl. 19.30
Karens Årstider
”Karens årstider” er en hyldest til de smukke
danske årstider. Sange og salmer, som vi kender
og holder af, blandes med nye, skrevet af Karen
Grarup selv.
Karen har de seneste år været tilknyttet Hasseris
Kirke i Ålborg som sanger og derigennem været
med til at udbrede rytmisk kirkemusik. En del af
koncertens sange og salmer er indspillet på
albummet ”Karens Årstider”.
Karen Grarup akkompagneres ved koncerten af
Kim Bang (kontrabas), Rasmus Birk (guitar) og
Johannes Aaen Jensen (piano).

Søndag 6. december kl. 19.00
Adventskoncert
Lokale medvirkende synger og spiller adventsstemningen frem
Igen i år bliver adventskoncerten lagt i hænderne på holdet af musikere,
tilknyttet Vinderup Kirke: kirkesangerne, Vinderup Kirketrio og Vinderup
Bykor alt sammen under ledelse af kirkemusiker Torben Aas Kjær. Programmet vil bestå af såvel kendt som ukendt og dansk såvel som udenlandsk – og naturligvis med indlagte fællessalmer. En aften, der musikalsk
peger frem mod advents- og juletiden.

Kirkekoncerter 2020

Gamle og nye årstidssange og –salmer i stemningsfulde jazz-versioner

Efter koncerten serverer menighedsrådet glögg og æbleskiver i
Kirke- og Kulturhuset
(inkluderet i billetprisen).
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Velkommen
Koret ledes af den prisbelønnede sanger og
dirigent Ole Jørgensen.
Med sin entusiasme og
indlevelse spreder han,
sammen med koret, en
glæde og varme, man
kan leve længe på.

Kirkekoncertsæsonen 2020 i Vinderup Kirke byder på 4 meget forskellige koncerter. Fælles for dem er, at det er engagerede musikere,
der præsenterer noget af det, de brænder for. Og det engagement
smitter af på os, der overværer koncerterne og giver som regel oplevelser, vi ikke regnede med at få. Vores horisont udvides, og vores
”erfaringsrygsæk” forsynes med endnu flere oplevelser. Velkommen
til kirkekoncerter i Vinderup Kirke i 2020!
Der er til alle koncerter en entrebetaling på 50,-/deltager over 15 år.
Der betales ved indgangen, enten kontant eller via MobilePay.
Torben Aas Kjær
kirkemusiker
ved Vinderup og Sahl Kirker

Fredag 12. juni kl. 19.30
Vindenes Bro: ”Stemmer i Vinden”
Folkesange fra flere landes sangskat

Onsdag 1. april kl. 19.30
Gospel d’Light

En stemningsfuld koncertperformance med Vindenes Bro - en gruppe af
23 internationale skuespillere, sangere og dansere, som med jævne mellemrum står bag forestillinger i hele verden. Vindenes Bro har eksisteret
siden 1989. I spidsen for dette projekt står Iben Nagel Rasmussen fra
Ryde.

Glad, swingende og eftertænksom gospelmusik som indledning til
påsken

Gospel d’Light er 30 meget velsyngende og rutinerede gospelsangere fra
Herning, som har mange koncerter på CV’et. Koret har lagt vægt på både
at kunne levere både den store pompøse, nærmest symfoniske lyd og det stille, delikate og
forfinede udtryk, når den enkle ballade skal gå
lige i hjertet. Koncerten bliver en medrivende,
smuk og udtryksfuld musikalsk indgang til påsken.
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