Søndag den 27. oktober kl. 16.00 i Jyderup Kirke

Søndag den 10. november kl. 15.00 i Tuse Kirke

Musikgudstjeneste

Catalanske Vela Saxophone Quartet

Vi oplever en anderledes gudstjeneste – en musikalsk eftermiddag med masser
af sang og musik samt bønner og korte læsninger.

De fire spansktalende
kvinder i Vela Saxofonkvartet har spillet sammen siden 2012, hvor de
alle studerede i Barcelona.
I 2017 vandt de tredje prisen i P2s kammermusikkonkurrence og har nu en bugnende turnékalender i Europa. De er utrolig dygtige og spiller det meste udenad. I Tuse Kirke har de lovet at
spille et blandet og publikumsvenligt program. Kvartetten består af Carla Esteban,
Laura Pasqual, Marina Gilbert og Debora Tranvoso.

Søndag den 27. oktober kl. 15.00 i Nr. Jernløse Kirke

Koncert med elever
fra den Rytmiske Højskole
Der er i skrivende stund ikke lavet en konkret aftale med elever fra Den Rytmiske Højskolen, da sæsonen endnu ikke er påbegyndt. Så vi ved ikke hvem og hvad de vil
spille for os. Men der er altid nogle friske elever der har lyst og mod til at spille. Så hvis
man har lyst til at høre hvad de unge mennesker har på hjerte så mød endelig op til denne
koncert. Større entusiasme og gåpåmod skal
man i hvert fald lede længe efter.

Tirsdag den 29. oktober kl. 19.00 i Søstrup kirke

PH-duo’en - "Toner fra himlen"
Syng-med vise-foredrag, om komponisten Kai Normann Andersen
Duo'en består af kirkesanger Helene
Gerup, som synger viserne og tidl.
museumsinspektør Per Karlsson,
der fortæller om Kai Normann og
hans samtid og akkompagnerer på
guitar.
Aftenen tager udgangspunkt i komponisten Kai Normann Andersen og
hans plads i dansk musikliv og kulturhistorie. Han skrev over 600 melodier og
var den mest betydende komponist inden for underholdningsmusikken.
Der vil være kaffe/the i pausen og der er er gratis adgang.
Velkommen til alle, der gerne vil have rusket op i de gamle melodier.

Torsdag den 31. oktober kl. 19.30 i Tveje Merløse Kirke

Koncert med Erik Grip
Erik Grip gæster Tveje Merløse Kirke og
giver sit bud på tilværelsens store
spørgsmål: Eksistens og kærlighed i
sang og fortælling under titlen: ”Tradition og nærvær”. Kom og lyt til en personlig og ærlig historie om Danmark,
digterne og deres poesi. Det er en koncert med de stærkeste navne i dansk litteratur: Grundtvig, Kingo, Taube og Frank Jæger. Derudover indflettes Erik Grips
kendte sange i programmet.
Imellem sangene vil der være små anekdoter – sjove som alvorlige - og derudover krydres det hele med morsomme slægtskrøniker og røverhistorier.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en forfriskning i Den Gl. Skole.

Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

Lørdag den 16. november kl. 15.00 i Tuse Kirke

Verdensberømt fransk jazzsangerinde
med superbassisten Thomas Fonnesbæk
Det sker engang i mellem at en ny stemme dukker op, som
betager en hel verden. Sådan en stemme har den unge franske sangerinde Camille Bertault. Nu er det lykkedes at overtale den franske nattergal til at komme til Danmark og
optræde sammen med bassisten Thomas Fonnesbæk i Tuse
Kirke! Hendes krystalklare stemme, perfekte frasering og indtagende charme på hjemmeoptagelser har på ingen tid gjort
hende til YouTube-darling. Kom i god tid.

September - Oktober - November 2019

Søndag den 24. november kl. 19.00 i Skt. Nikolai Kirke

J. Brahms: Ein Deutsches Requiem
Koncert ved Skt. Nikolai Kirkes Udvidede Kor med professionelt orkester og solister. Dirigent, Jørgen Graven Nielsen.
Ein deutsches Requiem handler om, hvad nytte livet på jorden
overhovedet har, når man ved, at døden vil komme - og om
angsten for hvornår ens egen tid er forbi. De spørgsmål interesserede Brahms meget mere end de uhyggelige forestillinger om dommedagsbasuner og en dømmende Gud. Derfor
blev hans requiem til en messe for de overlevende, ikke for de døde.
Ein deutsches Requiem er et imponerende mastodontværk, men samtidig virker
det mærkeligt nok også som meget privat musik. Et personligt værk, der taler fra
hjerte til hjerte.
Billetter a’ 100 kr. sælges fra 1. november hos Storkfelt Bog og Idé, Ahlgade eller
på mobilepay via Jytte Lundbak 3026 1837.

Lørdag den 30. november kl. 16.00 i Undløse Kirke

Julekoncert med de 3 Kgl. tenorer
Hvad er jul uden julekoncerter?
De 3 Kgl. Tenorer byder på en julekoncert, der
er anderledes og spændende. De 3 Kgl. Tenorer (Sune Hjerrild, Peter Steen Andersen,
John Venning) synger julesange og lidt af
deres populære opera og danske evergreens
sammensat i et sprudlende program, som
spreder juleglæden overalt.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en
lille forfriskning i kirkens våbenhus.
Alle er velkomne – gratis entré

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 arrangementer
fås på sognets hjemmeside.

Onsdag den 4. september kl.19.00 i Ugerløse Kirke

Torsdage kl. 17.00 i Tveje Merløse Kirke

Søndag den 29. september kl. 16.00 i Svinninge Kirke

Musikcafé

Tanker og toner

Efteråret 2019 begynder et helt nyt musikalsk arrangement i Ugerløse Kirke, nemlig vores musikcafé. Fra kl.19.00-20.30 vil der være mulighed for
at købe et glas vin, sodavand eller en kop kaffe
samt diverse snacks til en billig penge. Herunder
vil der være musikalsk underholdning fra flyglet
og en sanger. I denne første Musikcafé vil Frederik Malmqvist og Magdalena Korzyra spille og synge populære sange gennem tiderne. En rejse gennem klassiske favoritter til moderne popsange som "I will always
love you".

Nyt tiltag i Tveje Merløse Kirke. Her er der mulighed for, at du kan komme og nyde kirkerummet
og lytte til orgelmusik. Nu og da er der indlæg ved
Hanne Nebeling om musikken, andre gange synger vi også salmer.
Datoer: 19. september, 7. november
og 28. november.

Koncert med Claes Wegener
og gospelkoret Trinity

Søndag den 8. september kl. 16.00 i Tveje Merløse Kirke

Der er mulighed for at slutte arbejdsugen af med en halv times orgelmusik i kirken.
Kom indenfor og nyd rummet, musikken og stemningen.
Efterfølgende er man velkommen til en lille forfriskning i dåbslokalet.
Datoer: 13. september, 11. oktober og 15. november.

Willy Egmose og Jeppe Smith-Olsen Duo
Velkommen til en swingende eftermiddag i
Tveje Merløse Kirke. Egmose kommer
sammen med sin faste makker Jeppe
Smith-Olsen. De har spillet sammen siden
1981 i mange forskellige sammenhænge
og begge er kendt som foregangsmænd for
rytmisk musik i Den Danske Folkekirke.
Willy Egmose er uddannet organist fra Det
Kongelige Danske Musikkonservatorium
og var gennem mange år ansat ved Skjern
kirke. Han er inspireret af jazz, nordisk folkemusik og salmer, samt pianister som
Oscar Peterson, Monty Alexander og Jan Johanson. Jeppe Smith-Olsen spiller kontrabas og er uddannet pa Vestjysk Musikkonservatorium hos Finn Hansen og Niels
Henning Ørsted Pedersen. Han er inspireret af den gamle bastradition bl.a. Ray
Brown, Oscar Pettiford og Niels Henning Ørsted Pedersen. Der er gratis adgang til
koncerten. Der vil efterfølgende være en forfriskning i Den Gl. Skole.

Indvielse af kirkens nye flygel

Koncert i
verdensklasse
Mød Tenor Magnus Vigilius,
Baryton Børge Nielsen og
Pianist Jens Andersen.

Søndag den 8. september kl. 16.00 i Holmstrup Kirke
Mød op til en forrygende koncert med den danske operasanger og tenor Magnus
Vigilius, som optræder med hovedroller i det meste af verden. Dernæst møder vi
pianist, akkompagnatør og repetitør Jens Andersen, som har haft talrige koncerter
i ind- og udland. Ikke mindst hører vi vores egen kirke- og operasanger Børge Nielsen, som har været ansat i Det Kongelige Teater i 25 år, og som har samlet dette
stærkt musikalske team. Alle tre kunstnere er lokale. Glæd jer til en fantastisk eftermiddag med bl.a. Duetten fra Perlefiskerne og Wolframs sang til aftenstjernen.
Der vil også være fællessange. Gratis adgang - alle er velkomne!!

Fredage kl. 16.30 i Skt. Nikolai Kirke

Fyraftenskoncerter

Søndag den 22. september kl. 10.30 i Svinninge Kirke

Høstfest med Leif Ernstsen
Spillemand Leif Ernstsen kommer og festliggør
gudstjenesten med sit dejlige harmonikaspil. Bagefter i Sognehuset er der frokost og mere underholdning ved Leif og i forlængelse heraf auktion,
hvor overskuddet går til menighedsplejen. Medbring gerne frugt, grønt eller andet fra egen avl til
auktion.
Ringkøbing Amts Dagblad skrev: ”Leif Ernstsen
spiller med vanlig og overdådig virtuositet”.

Der vil denne søndag eftermiddag være ægte gospelsangglæde. Trinity er et unikt gospelkor med 60 sangere og Claes
Wegener i front. Vi kan se frem
til en koncert af stort format og
til gospelmusikkens varme og
intense måde at udbrede det kristne budskab på. Publikum inviteres til at synge
med.“Claes Wegener har formået at skabe en ny genre inden for gospel”, skrev
Indre Missions Tidende. Koncerten varer en god time, hvorefter vi byder på et
traktement i kirkens våbenhus.

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Kirkeladen,
Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk

Operaaften
Denne aften indvier vi det fine flygel, som Menighedsrådet
har købt til Tveje Merløse Kirkes sognegård. Charlotte Meldgaard kommer og synger en buket af dejlige arier og sange.
Hun har en lang karriere på Det Kongelige Teater, hvor hun
har været med i utallige opsætninger. Desuden er Charlotte
Meldgaard flittig i andre sammenhænge, bl.a. De Tre Kgl. Sopraner. Sangene akkompagneres af organist Hanne Nebeling. Koncerten krydres med fortællinger
om musikken. Efter koncerten vil der være en forfriskning i hallen.
Der er gratis adgang til koncerten.

Torsdag den 10. oktober kl. 19.00 i Ugerløse Kirke
Søndag den 22. september kl. 14.00 i Ugerløse Kirke

Høstgudstjeneste med Folkemusik med Ravdal
Ravdal består af de to musikere Tobias
Dahl (klaver) og Natasja Vosgerau Hansen (Violin) De har mødt hinanden på
Syddansk Musikkonservatorium, hvor
de begge studerer til dagligt - Tobias
studerer kirkemusik og Nathasja folkemusik. Takket være deres forskellige
musikalske baggrund, formår de at
skabe et musikalsk rum, hvor de iklæder
nordisk folkemusik nye klange, og gør
musikken til deres egen med dansende rytmer. Nathasja er opvokset med den danske folkemusik og folkedans, som siden hendes barndom har været en hobby ved
siden af den normale skolegang. Nu er folkemusikken og dansen blevet en livsstil,
som præger hendes hverdag i stor stil både på konservatoriet og når hun tager
rundt i kongeriget for at undervise eller spille koncert. Tobias dansede folkedans
da han var helt lille, men det blev lagt på hylden til fordel for jazzklaveret og senere
kirkeorglet. På musikkonservatoriet genopdagede Tobias glæden ved folkemusikken, hvor han kan trække på sin spraglede musikalske baggrund.

Søndag den 6. oktober kl. 14.00 i Ugerløse Kirke

Spil Dansk gudstjeneste
Denne musikgudstjeneste vil være fuld af dansk musik, en munter og dejlig time i
Ugerløse kirke. Frederik Malmqvist og Pernille Rasmussen vil stå for musikken.

Musikcafé
Når Lotte Riisholt gæster musikcaféen, er der lagt op til
musikalsk topunderholdning med en af Danmarks populæreste og meget efterspurgte sangerinder, som har
vundet adskillige priser og haft mange førstepladser på
Dansktoppen. Med stort nærvær – flot sangstemme
samt smil og glimt i øjet serverer Lotte den ene ørehænger efter den anden fra
sit store og meget alsidige repertoire. Vel mødt til en hyggelig aften.

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 i Ågerup Kirke

Koncert med Bola Suriana
Kirkerne i Vipperød byder på en efterårskoncert med det eksotiske mexicanske orkester
Bola Suriana. Gruppen spiller traditionel og populær musik fra Mexico samt andre latinamerikanske lande. De arbejder på at bevare og
udbrede denne slags musik, men komponerer
og opfører også egne værker. Gruppen blev
dannet i 1989 og tager navn efter en mexicansk
oprørsgruppe, der kæmpede for de fattige og friheden i den mexicanske revolution, 1910. Bola Suriana har spillet og turneret i mange lande i Europa, Nordog Sydamerika. De mestrer mange forskellige instrumenter, både kendte
strenge- slag- og blæseinstrumenter, men også kopier af indianske instrumenter fra før spaniolerne kom til Mexico. Koncerten er gratis og alle er velkomne.
Der bydes på en lille forfriskning efter koncerten.

