Søndag 29. oktober kl. 15 i Tuse Kirke

Søndag den 5. november kl.16.00 i Ugerløse Kirke

To skønne blæsere fra CPHPHIL

Allehelgensgudstjeneste

Solofløjtenist Kristina Ersson og trompetist Niels-Jørn
Jessen spiller de smukkeste klassiske værker sammen
med kirkens egne musikere, Therese Adorjan Ankjær, cello
og Per Egholm på orgel og saxofon.

Traditionen tro afholder vi allehelgensgudstjeneste i Ugerløse kirke, navnene på
alle som er døde siden sidst vil blive læst op og Inger Petri og Jesper og Therese
Ankjær kommer igen og spiller og synger for os.

Lørdag den 4. november kl. 15.00 i Soderup Kirke
Tema: Hvad vil det sige at være menneske - i glæde og sorg?

Koncert med Tine Refsgaard trio
Tine Refsgaard skriver personlige og poetiske sange på dansk
om eksistens. Musikken er akustisk og ligger i et krydsfeltet mellem visetradition, pop, jazz og folk.
Medmusikanter: Maja Romm: Guitar.
Mads Søndergaard: Accordion, klaver, kontrabas.

Søndag d. 5. november kl. 19.30 i Svinninge Kirke

Liv og død
I anledning af Allehelgens søndag byder denne aften på
fortælling og musik, historier, sange og melodier om livet
og døden. Programmet fremføres af de to historiefortællere og harmonikaspillere Carl Erik Lundgaard og
Mette Kathrine Jensen Stærk.

Søndag d. 5. november kl. 14 i Kvanløse
og kl. 15:30 i Nr. Jernløse Kirke

Allehelgen musikgudstjeneste
med cello og orgel. Cello – Béla Hirtling, Orgel – Panna
Friis-Grigoncza, sang – Gitte K. Nielsen

Uge 44 i Søstrup Kirke

Musisk uge i Søstrup
I uge 44 2017 vil der hver aften være musik i Søstrup kirke. Der vil blive serveret en lille forfriskning efter hvert arrangement og der er gratis adgang.
Mandag den 30. oktober kl. 19.30 i Søstrup Kirke

René & Værsgo
Der er dømt glad aften når et af landets absolut folkeligste orkestre spiller op til sang med Kim Larsen og Gasolin numre. Til denne aften skal der bestilles billetter,
som er gratis.
Ring på 59 47 17 63 og reserver plads.
Tirsdag den 31. oktober kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Gospelkoret "Liberty"
Onsdag den 1. november kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Musikalsk overraskelse
Aftenen ligger ikke fast - se annoncering.
Torsdag den 2. november kl. 19.30 i Søstrup Kirke
Syng-med-aften, m/ organist Birgitte Bøge og Tølløse koret.
Fredag den 3. november kl. 19.30 i Søstrup Kirke

Lokal Rock
Christian Bluhme vil præsentere lokale talentfulde unge mennesker indenfor rytmisk musik.

Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

Søndag d. 19. november
kl. 10.30 i Kvanløse Kirke

Musikgudstjeneste med
Jernløsekoret
Søndag den 26. november kl. 15 i Svinninge Kirke

Til højbords med Reformationen
Gennem fortællinger og historisk musik samt dragter
og et indbydende historisk taffel, vil publikum få et indblik i livet omkring reformationen for 500 år siden. Man
vil kunne høre om traditioner i forhold til stand, tro, politik og hygiejne, der trækker spor helt frem til i dag. Deltagerne får derudover mulighed for at smage på mad og drikke fra Middelalderen.
De optrædende er duoen Krydsfelt, der består af Nicolas Koch-Simms på drejelire
samt blokfløjtenist Monica Schmidt Andersen, som er solist. Derudover medvirker
Annette Herbst, der er cand. pæd. i tekstil og håndarbejde og driver den private
virksomhed Historicum.

September, oktober og november 2017

Søndag den 26. november kl. 19 i Skt. Nikolai Kirke

Musikgudstjeneste
– Luther og de reformatoriske idéer: Sang og musik
Musik var et vigtigt element i Luthers teologiske reformprogram og Luthers salmer er blevet sunget i
500 år – på forskellig vis. Som menighedssang, som
solosang og som korsang. Og mange komponister har ladet sig inspirere af Luthers salmer og skrevet musik. Komponist og organist, Christian Præstholm, har
haft orlov fra sit organistembede i Randers – netop for at komponere nye satser til
Luthers salmer. – Korsatser og Orgelkoraler. Christian Præstholm sidder selv ved
orglet ved denne musikgudstjeneste. – De kendte Luther-salmer bliver spillet og
sunget i ny iklædning, - og sognepræst Nana Schiøtt Hansen læser tekster, nye
som gamle, der relaterer til salmerne.

Søndag den 26. november kl. 10 i Ugerløse Kirke

Gospelkoret We got Joy
synger adventstiden i møde. Adventstid er ikke kun ventetid men
også tid til fællesskab og hygge. Kom derfor - bliv glad og lyt til
en masse dejlig gospelmusik.

Søndag 3. december kl. 16 i Holmstrup Kirke

Det grønlandske kor Aavaat
er et amatørkor, hvor alvor og folkelighed smelter
sammen. Aavaat har hjemsted i København. Koret har
et repertoire på omkring 200 grønlandske sange.
20 sangere og én dirigent, synger smukke Grønlandske sange, iført nationalkostumer. Koret er især kendt
fra DR´s udsendelse - Julehilsen til Grønland. På gensyn i Holmstrup kirke...
Og på Grønlandsk - (Holmstrup kirkemi takunissarsi qilanaaraarput)

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.

Lørdag den 9. september kl. 16 i Ugerløse Kirke

Søndag den 1. oktober kl. 10.00 i Orø Kirke

Søndag den 8. oktober kl. 10.30 i Svinninge Kirke

Sommerkoncert

Reformations-gudstjeneste

”Legerne kommer!”

med Inger Petri, Jesper og Therese Ankjær
I anledning af Byens dag afholdes denne koncert med dejlige danske sange som: Du kom med alt det, der var dig, Musens sang,
Lyse nætter og mange flere og et drys af gode kendte klassikere
som Climb every mountain, Oh, mio babbina caro og mange flere.

I Orø kirke fejrer vi reformationsjubilæet med en gudstjeneste søndag d. 1. oktober kl. 10.00.
I den forbindelse er vores organist André Bak og kirkesanger Tine Hagedorn-Olsen i fuld gang med at finde
egnet musik fra 1500-tallet, som de vil berige gudstjenesten med, ligesom vi naturligvis skal synge nogle af Luthers store, kendte kernesalmer. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirkehuset.

Luthergudstjeneste med middelaldermusik i Svinninge
I anledning af Lutherjubilæet vil gudstjenesten denne
søndag blive ledsaget af musik som på Luthers tid. Musikken fremføres på instrumenter som fidel, fløjte,
harpe og lire af tre musikere, som kalder sig ”Legerne”.
”Legerne kommer, Legerne kommer!” råbte man begejstret i Middelalderen, når de omvandrende musikere, sangere og fortællere var i sigte. De tre Legere,
som kommer på besøg er:
Gertrud Weensgaard: Lire, enhåndsfløjte, skalmeje, cister, lyre, psalterium
Anne Marie Høst Mortensen: Harpe, fløjter, sang
Poul Skårup Jensen: Fidel, strygeharpe, rebec

Søndag den 10. september kl.10.00 i Ugerløse Kirke

Høstgudstjeneste
med prædiken af Mickey Gjerris og musikalske indslag
af operasanger Magnus Vassbotn og solistuddannet
fløjtenist Linnéa Villén.
Der er ikke mange bønder tilbage og derfor vil vi i Ugerløse kirke lave den traditionelle høstgudstjeneste om til
en gudstjeneste, hvor vi værdsætter og har fokus på vores grønne jord.
Efter gudstjenesten vil der være foredrag med Mickey Gjerris og efterfølgende vegetarisk frokost, tilmelding modtages gerne, men er ikke nødvendig.

Søndag den 1. oktober kl. 10.30 i Søstrup Kirke
Koncertgudstjeneste om Luther:

”Luther i kirken”
Pastor Tommy Corfixen og pianist Kenneth Reiner kommer og fejrer 500 års dagen med en skøn blanding af
ord og musik om og af Luther.
Gratis adgang.

Søndag den 1. oktober kl. 15 i Svinninge Kirke
Søndag d. 17. september kl. 10.30 i Kvanløse Kirke

Musikgudstjeneste til HØST
med spillemandsmusik
Spillemændene Hans Christian Dahl harmonika og
John med sin banjo, er klar til at gøre høstgudstjenesten festlig og uforglemmelig med folkelig musik. Ved
høstgudstjenesten er kirken fint pyntet op med frugt
og grønt. Efterfølgende er alle er velkommen igen i år
til høstfrokost i præstegården.

Fredag den 22. september kl. 16.30 i Skt. Nikolai Kirke

Alt om Luther på 60 minutter
Sigurd Barrett fejrer 500-året for Reformationen med
en ny bog og koncert, som fortæller Luthers historie
i børnehøjde. Hvem var Luther? Hvem var Hans Tausen? Og hvad betyder Reformationen for os i dag?
I Holbæk har vi også glæden af at kunne byde Sigurd
velkommen og inviterer derfor børn og voksne til
stor og forrygende børnekoncert i Skt. Nikolai Kirke.
Den finder sted fredag den 22. september kl. 16.30.
Koncerten, som er et samarbejde mellem kirkerne i
Holbæk Provsti, er gratis.

Tirsdag den 26. september kl. 19.30 i Tveje Merløse Kirke

Sognets koncert
Til sognets koncert får vi i år besøg af
Lyngby Kammerkor, som optræder i samarbejde med Svinninge kirkes kor. Desuden inviterer vi alle, der kunne tænke sig
at bidrage med sang eller musik til at byde ind. Vi mødes den 23. september kl.
16.00 i Sognehuset på Kirkevej 4 og sætter programmet sammen, så mød bare
op. Korets dirigent er Frank Sylvan. Han er uddannet som korleder og dirigent ved
Musikvidenskabeligt Institut i København.

Fredag den 6. oktober og fredag den 3. november
kl. 16.30 i Skt. Nikolai Kirke

Fyraftenskoncert
med organist Jytte Lundbak. En halv times orgelmusik.
Efterfølgende byder menighedsrådet på en forfriskning.

Lørdag den 7. oktober i Soderup
Tema: Hvad vil det sige at være menneske?

Koncert med
teaterorkestret FairPlay
Koncerten er en del af højskoledagen den 7. oktober 2017 kl. 9.30 – 16.00
Mere info: www.soderupeskilstrup.dk

Koncert med strygertrioen Trio Sono

Søndag den 8. oktober kl.10.00 i Ugerløse Kirke

De tre strygere mødte hinanden i DR SymfoniOrkestret og besluttede efter en uformel kammerkoncert
i 2010 at fortsætte et seriøst samarbejde i en ny strygetrio. Trio Sono, som består af Julie Meile, violin,
Astrid Christensen, bratsch og Karin Dalsgaard,
cello, optræder rundt omkring i hele landet.
Efter koncerten er menighedsrådet vært ved en lille
sammenkomst i Den Gamle Skole, hvor alle er velkomne til at få et glas vin og hilse på musikerne.
Der er gratis adgang til koncerten.

Reformationsgudstjeneste
med middelalder musik og dans. Instrumentmagerens kone og Da Meonia Musica og Gønge
Danser vil åbne middelalderens univers for os
igennem musik og dans. Vi skal høre originale
middelalderinstrumenter og alle musikere og
dansere vil være i middelaldertøj.
Efter gudstjenesten vil der være kaffe og kage
og fremvisning og kort foredrag om musikinstrumenterne fra dengang

Søndag den 8. oktober kl. 15 i Nr. Jernløse Kirke

EFTERÅRSKONCERT TRIO KLEZMER
MED CHANNE NUSSBAUM. Med udgangspunkt i traditionel klezmer og jidishe
lieder skaber denne trio sit eget univers. Konceptet er enkelt : Violin, harmonika
og vokal boltrer sig i sentimentale ballader og lyntempo polkaer. Her udfoldes spillemandens råstyrke såvel som nutidens rytmik og tonesprog. "Vi
spiller traditionel jødisk musik, men lader ungarske og rumænske sigøjnerstrofer optræde instrumentalt midt i sangene, det passer godt sammen"
siger Trio Klezmer.
Gratis adgang. Efter koncerten alle er velkommen
for forfriskelse og hyggelig samvær i våbenhuset.

Tirsdag den 10. oktober kl. 17.00 i Kirke Eskilstrup Kirke

Musikalsk forestilling
om Luther – FOR BØRN
Jóannes Holm fortæller og synger den dramatiske
historie om den store reformator Martin Luthers
utrolige liv og mod. Der serveres pølsehorn og saftevand efter forestillingen.

Onsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Holmstrup kirke

Gospel United
Gospel United er et gospelkor fra Slagelse, som har eksisteret i mange år.
Vi synger gospel, fordi vi ikke lade
værre. For os giver gospel livsglæde,
nærvær og sammenhold. Man bliver
glad af at synge gospel. Vi synger
både gamle negro spirituals, traditionelle- samt nye og moderne gospelsange.

Onsdag den 25. oktober kl. 19 i Kundby Kirke

Musikaften
Kirkens organist Karen Højland og sanger Carsten Hobolt fremfører musikstykker med hjerte og smerte. Med tro og passion. Fra før og nu. Der bliver også mulighed for at synge med på dejlige aftensange.
Efter koncerten byder menighedsrådet på en forfriskning i våbenhuset.

