
 

Søndag eftermiddage (fra 13.00—17.00). 
 

15. februar:  

Susanne Lana. 

Søde sommerminder, Hvis tårer var guld og mange andre af 

Susanne Lanas store hits indgår i repertoiret denne søndag 

eftermiddag i Vesthhuset. Krydret med en masse andre 

syng-med numre, lyttenumre og muntre anekdoter! 

 

28. februar: 

Plademesse. 

Tusindvis af plader og Cd’er til billige priser.  

Kom og gør et kup! 

 

1. marts: 

Vibe Lauth 

En forrygende eftermiddag omkring Grethe Ingmann, hen-

des liv og hendes mange herlige sange! 

 

8. marts: 

Tullemor Band. 

Så er Tullemor Band atter på banen!  

Festlig eftermiddag med en blanding af irske sange og dan-

ske viser! 

 

15. marts: 

Neighbours. 

Endnu engang har vi fornøjelsen at kunne præsentere de 

herlige sangere: Helhe Engelbrecht og Tommy Rasmus-

sen—direkte fra Mariehaven. 

 

29. marts: 

Bibbi og Snif. 

Dansk country når det er allerbedst. 

Far og datter synger og spiller akkompagneret af den forry-

gende guitarist: Henrik Skriver. 

 

12. april: 

Tamra Rosanes. 

Danmarks ukronede countrydronning kommer endnu en-

gang på besøg i Vesthhuset. 

 

19.  april: 

Esben Just. 

Forrygende klaverspil og fantastiske anekdoter. Der kom-

mer bare flere og flere, hver gang han besøger Vesthhuset! 

 

 

 

26. april: 

Tre harmonikaer. 

3 af Danmarks største harmonikavirtuoser Øjvind Ougaard, Kri-

stian Rusbjerg og Mogens Bækgaard kommer til Sorø og indby-

der os til en eftermiddag med massevis af herlig harmonikamu-

sik. 

 

 

3. maj: 

Lotte Risholt.  

Den herlige Sorøpige kommer til byen med et forrygende mu-

sikprogram bestående af hendes mange store Dansktop Hits 

krydret med syng-med, Country og Edith Piaf numre. 

Hun bliver akkompagneret af Jesper Christoffersens fantastiske 

klaverspil. 

 

 

17. maj: 

Kristian Rusbjerg og Peter Vesth. 

En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange og 

smukke ballader, krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske 

harmonikaspil! 

 

 

 

 

Torsdag aftener (18.00—22.00) 
 

5. marts: 

Øl, vise og hornmusik. 

Herlige Esben Langkniv har allieret sig med bassisten og horn-

blæseren fra Lars Lilholt Band: Tom Bilde. 

Esben Langkniv vil tillige i løbet af aftenen fremstille en speciel 

Vesthhus bryg (smagsprøver)! 

 

19. marts: 

Johnny and the Heartbeats. 

Herlig tressermusik med flotte vokalharmonier—godt under-

støttet af akustiske guitarer og en festlig rytmeafdeling. Begej-

stringen for musikken og livsglæden i almindelighed er i højsæ-

det! 

 

16. april: 

Singer/songwriters Evening. 

Kom til en hyggelig aften med henholdsvis helt nyskrevne sange 

og nogle af de gode gamle syng-med numre.  
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