Søndag den 5. maj kl. 15.00 i Svinninge Kirke

Søndag den 12. maj kl. 16.00 i Ugerløse Kirke

Sognets Koncert

Sommerkoncert

Dette er koncerten, hvor vi samler alle
sang- og musiktalenter til en festlig og
overraskende oplevelse i Svinninge
kirke. Kom og hør kirkens ansatte, kor
og solister, når de folder sig ud i sang
og musik. Har du selv lyst til at bidrage med en sang eller noget musik,
er det bare at henvende sig til organist, Kristin Lomholt (23 10 75 42 - kristinlomholt@outlook.dk)

Tølløsekoret og Jernløsekoret vil sammen synge sommeren ind, med nye og gamle
sommersange og viser os et lille syngespil om et bryllup på Elverhøj.

Søndag den 5. maj kl. 14.00 i Kundby Kirke
Koncert med Slangerupkoret og Ensemble Felix:

Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

Tirsdag den 14. maj kl. 19.30 i Ågerup Kirke

Forårskoncert med Gospelkoret Liberty
Vipperød Sogn byder velkommen til gratis koncert med det livsglade og humørsmittende kor Liberty. Liberty hører til i Tølløse Baptistkirke, men har medlemmer
fra flere forskellige kirkesamfund. De synger både livsbekræftende gospelmusik og
anden rytmisk musik, der sætter fokus på forskellige sider af menneskelivet og det
kristne budskab. Dirigent er Trine Bundgaard Skårhøj og pianist Heidi IngemanNielsen. Alle er velkomne.

The Armed Man - A Mass for Peace
Slangerupkoret er et blandet amatørkor med 35 medlemmer og en meget inspirerende dirigent, Ulrich Spahn Klausen, der har dirigeret koret siden 2005. I
foråret synger vi en messe af komponisten Karl Jenkins fra Wales. Messen har
titlen The Armed Man – A Mass for Peace og rækker fra helt klassiske elementer som gregoriansk sang og typiske satser fra den katolske messe til satser,
der kræver stor rytmisk præcision. Til at hjælpe med det har koret allieret sig
med en dygtig ung slagtøjsspiller. Dertil 5 strygere og 5 blæsere i form af Ensemble Felix. Karl Jenkins er endnu ret ukendt i Danmark, men et yderst spændende bekendtskab.

Marts, april og maj 2019
Torsdag den 23. maj kl. 19.30 i Tveje Merløse Kirke

Julie Lindell med band
To gange før har vi haft besøg af Julie Lindell og
det med så stor succes, at vi MÅTTE have besøg
af hende og hendes dejlige band igen. Julie synger vidunderligt og fortæller smukt om sin musik,
og om troens og kirkens betydning for hende. Det
hele pakkes ind i swingende funk/gospel.
Det er smittende livsglæde og dejlig musik! Kom
og vær med. Der er gratis adgang til koncerten.
Efter koncerten serveres der en let forfriskning i Den Gl. Skole.

Torsdag den 30. maj kl. 14.00 i Ugerløse Kirke
Søndag den 5. maj kl. 19.30 i Nr. Jernløse Kirke

Koncert med Cellisten Ida Riegels
og Pianist Manuel Esperilla
Kom og hør en unik koncert og mærk befrielsen i
mere end én forstand. Mød
cellisten, og cyklisten Ida
Riegels på hendes koncerttur på cykel gennem
Danmark. Turen starter
den 2. maj med åbningskoncert i Helligåndskirken i København, og ca. en måned og 500 km senere er
Ida Riegels fremme i Skagen. Undervejs gør hun holdt og giver koncert mere end
30 steder langs ruten. På slotte, i kirker, for 5 æsler på Djursland og meget mere.
Et af stederne på turen er Nr. Jernløse Kirke, hvor Ida spiller koncert på hendes
selvbyggede cello og fortæller om musikken og livet som omrejsende musiker.

We Got Joy sætter fut i Kr. Himmelfart
med glad gospel
Kristi Himmelfarts dag handler om glæde og himmerig og derfor kommer kirkens
gospelkor og synger og vi får lov til at nyde de smukke gospelsange og forny vores
energi så vi er klar til hverdagens mange opgaver.

Hagested og Gislinge • Jyderup og Holmstrup
Kundby • Nr. Jernløse og Kvanløse • Orø
Sdr. Jernløse og Søstrup •Skt. Nikolai
Soderup og Kr. Eskilstrup
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.

Onsdag den 6. marts kl. 14.30 i konfirmandstuen i Soderup

Fredag den 29. marts kl. 16.30 i Skt. Nikolai Kirke

Lørdag den 13. april kl. 15.00 i Skt. Nikolai Kirke

Sorg og glæde i ord og toner

Fyraftenskoncert

Pergolesi: Stabat Mater

Kirkesanger Tine Refsgaard
og sognepræst Lise Trap har
sammensat sange og ord –
egne og andres, der vil kaste
lys over de første forårsdage.

J.S.Bachs passionskoraler er på programmet. Kom indenfor i kirken og lyt
til en halv times rolig orgelmusik.
Efterfølgende er menighedsrådet vært
ved en lille forfriskning.

Stabat Mater er en passionssalme fra middelalderen, skrevet af Jacopone da
Todi (1236-1306). Den skildrer Jomfru Marias smerte, mens hun står ved korsets fod. Stabat Mater er sat til musik af adskillige komponister. Pergolesi var en
italiensk komponist (1710-1736). Han døde af tuberkulose, allerede som 26årig. Da sygdommen blev konstateret, rejste Pergolesi til et kursted, hvor han
som det sidste komponerede Stabat Mater. Den meget udtryksfulde musik synges af to unge, danske sanger-talenter. Annemette Pødenphant, sopran og Morten Grove Frandsen, kontratenor, står begge med hver en lovende karriere for
sig. De har allerede høstet megen anerkendelse, hvor de har optrådt, og der venter holbækkerne en musikalsk oplevelse, når de optræder med Pergolesis Stabat Mater.

Søndag den 31. marts kl. 16.00 i Søstrup Kirke
Søndag den 10. marts kl. 14.00 i Ugerløse Kirke

Frederiks favoritter - en gudstjenestekoncert
Vi skal høre organist Frederik Malmqvist og sopran Magdalena Kozyra spille og
synge deres favoritter. Vi har alle musik som har en særlig betydning for os, en
sang kan føre os tilbage til vores ungdom, eller minde os om begivenheder vi delte
sammen med dem vi holder af. Dagens tema er derfor favoritter, det i livet som
satte et varig indtryk på os, de sødmefyldte minder vi bærer med os.

Fastekoncert med Det Danske Kammerkor
Programmet for koncerten beskriver hele den begivenhedsrige fastetid i ord og
toner, hvor Jesus forbereder sig til fuldendelsen af den mission, han er udset til at
gennemføre. Det er en tid, hvor han udretter mirakler og udsættes for prøvelser, og
dette afspejles i koncerten, som er bygget kronologisk op efter søndagenes tekster
fra 1. s. i fasten til og med Langfredag. Musikken er af bl.a. Reger, Gade, Haydn,
Taverner, Høybye m.fl.

Søndag 24. marts klokken 15.00 i Tuse Kirke

Trioen PERPETUUM MOBILE
Rumænien har altid fostret fremragende
musikere og der er dygtige solister af rumænsk afstamning over hele verden.
Samtidig har landet, også i kraft af påvirkning fra mange etniske grupper
såsom ungarere og romaer, en fantastisk
folkemusiktradition med virkelig smukke
melodier.
Begge dele kan man opleve til denne
koncert med tre herboende rumænske musikere: Andrea Gyarfas Brahe, violin Bogdan Nicola, klaver og Alexandru Gyarfas, kontrabas.
De spiller både hits af Bach, Rubinstein og Sibelius men også folkemusik fra Rumænien i forrygende arrangementer lavet af trioen selv.

Torsdag den 28. marts kl. 19.30 i Tveje Merløse Kirke

Duoen Singh og Goldschmidt
Kom og lyt til musik, der fører os
på rejse rundt i Orienten, på Balkan og i Østeuropa. Duoen Anders Singh Vesterdahl og Henrik
Goldschmidt er ganske enestående i dansk musikliv. Besætningen består af harmonika og obo
tilsat Goldschmidts vokal. Repertoiret er jødisk og arabisk
musik og egne kompositioner
samt klassiske værker. Musikken
tager langt hen ad vejen afsæt i
klezmertraditionen.
Der er gratis adgang til koncerten. Efter koncerten serveres der
en let forfriskning i Den Gl.
Skole.

Torsdag den 25. april kl. 19.30 i Kirkeladen,
Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk

Operaaften med Charlotte Meldgaard

Ca. 35 børn fra Bistrup Kirkes Børnekor opfører dramaet, der udspillede sig de sidste dage
i Jesu liv. Børnene dramatiserer dagene fra
Palmesøndag til Påskedag. Der er iørefaldende sange, soli, drama og flotte dragter. En oplevelse for alle aldersklasser.
Elsebeth Dilling- Hansen leder børnekoret.

Tveje Merløse Kirke har fået et flygel, som står flot og funklende i Kirkeladens store sal. Flyglet indvies
officielt ved en operaaften med Kgl.
Operasanger Charlotte Meldgaard
og organist Hanne Nebeling ved tangenterne.
Denne aften vil Charlotte synge forskellige arier, lieder og sange og ikke
mindst binde det hele sammen via
fortælling om musikken. Hanne Nebeling spiller enkelte klaverstykker
af forskelligt tilsnit for at vise, hvad instrumentet formår. Der er gratis adgang
til koncerten. Efterfølgende serveres der en let forfriskning i hallen.

Søndag den 7. april kl. 16.00 i Jyderup Kirke

Torsdag den 2. maj kl. 19.00 i Holmstrup Kirke

Lørdag den 6. april kl. 15.00 i Kvanløse Kirke

Påskemusical

Påskekoncert med Reg & Andreas
Duoen er delvist dansk og delvist
canadisk. De lægger op til en sjov,
festlig og gribende musik oplevelse. Med to stemmer og klaver
drages vi ind i et særligt lydunivers
med sange i egne fortolkninger,
som præsenteres med humor og
dybde.
Programmet har egne sange og
kendte - eksempel ”You Raise Me
Up”.
Alle er velkomne!

Musikalsk aften med Holm & Hansen
Holmstrup kirke fyldes med rytmiske toner og sange, når Jóannes Holm og Asbjørn Hansen kommer på besøg. De medbringer et repertoire, der bringer os
hele livet rundt: Vi skal høre om glæde, sorg, venskab, jubel og fortvivlelse.
Jóannes Holm er ansat i Holbæk Provstis kateketiske team,
og Asbjørn Hansen er sognepræst i Hjembæk-Svinninge.
De spiller begge flere instrumenter, men er særligt glade
for dem med strenge og tangenter.
Kom, lyt og syng med – det er
gratis, og det bliver godt!

