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Torsdag aftener kl. 18.00-22.00
Til aftenens arrangement bliver der serveret en lækker varm ret. Denne er inkluderet i billetprisen – dog ikke ved “gratis”-arrangementer.

9. marts Lune Carlsen Festlig aften med Danmarks bedste Kim Larsen-sanger og hans 
forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar.

23. marts The Cliffters Johnny Reimar i forgrunden for bandet med en sand legende i 
det danske musikliv!

20. april Johnny and the Heartbeats
Herlig og festlig tressermusik med fl otte vokalharmonier godt 
understøttet af akustiske guitarer og en festlig rytmeafdeling.         
Begejstringen for musikken og livsglæden er i højsædet!

Forår 2017   –   Bordbestilling: Tlf. 2021 0232

www.vesthhuset.dk . Frederiksbergvej 22, 4180 Sorø. To min. gang fra stationen, tog hver halve time. 
Bordbestilling på tlf. 2021 0232  –  vesthhuset.bord@gmail.com

Søndag eftermiddage kl. 13.00-17.00
Før underholdningen vil der blive serveret en let anretning. Denne er inkluderet i billetprisen – dog ikke ved “gratis”-arrangementer.
NB! 
Lørdag 
28. jan.

Tørfi sk Et af Danmarks allerbedste boybands kommer og synger om 
bl.a. hverdagens små problemer på deres helt egen måde.

NB! 
Lørdag 
25. febr.

International Plademesse
Repræsentanter fra ind- og udland. Tusindvis af plader og 
CD’er til billige priser. Kom og gør et kup! Entré kr. 25,- 
inkl. 1 genstand. Mulighed for køb af hakkebøf med tilbehør.

12. marts Tre harmonikaer 3 af Danmarks største harmonikavirtuoser, Øjvind Ougaard, 
Kristian Rusbjerg og Mogens Bækgaard underholder.

19. marts Naboerne
Endnu engang har vi fornøjelsen at kunne præsentere de 
herlige sangere Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, 
direkte fra Mariehaven i Ansager. (Neighbours)

26. marts Klaus fra Klaus & Servants 
og Karin

Kom til en festlig eftermiddag. Syng med og gæt melodier. 
Kan i øjeblikket ses på DK4.

2. april Bibbi og Snif Dansk country når det er allerbedst. Far og datter synger og 
spiller akk. af den forrygende guitarist Henrik Skriver.

9. april Erik Grip Velkommen i den grønne lund, Åbent landskab, Rose, vil du 
danse. En af Danmarks bedste visesangere kommer på besøg.

23. april Tamra Rosanes Danmarks ukronede countrydronning kommer endnu en 
gang på besøg i Vesthhuset.

30. april Bjarne Lisby Forrygende Stand-Up, fi nurlige sange og festlige fortællinger!

Tuborgs Grønne Fond.

  ·  Pedersborg Forsamlingshus

7. maj Peter Vesth og Kristian 
Rusbjerg

En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange og 
smukke ballader krydret med fantastisk harmonikaspil!

20. maj Sangskrivernes dag      
Her mødes sangskrivere fra ind- og udland til et inspirerende 
møde, hvor der vil blive arrangeret workshops, skrevet nye 
sange og arrangeret koncert.

F R E D A G S C A F E 
Vesthhusets Café & Butik. Hver fredag kl. 15.00-18.00 – Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og Butikken med 
lidt mad og drikke, god musik og mulighed for at bestille bord til Vesthhusets arrangementer. I butikken kan købes CD’er, DVD’er m.m.


