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CAFÉ VESTH

Vesthhusets Café & Butik i efteråret:
Festlig fredagscafé åben hver fredag kl. 15.00 -18.00
fra 13. august til 17. december 2021
Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcaféen og butikken med levende musik
næsten alle fredage, men altid kaffe og kage, øl, vin og dejlig stemning. Gratis adgang.

Musikmuseum. Åbent søndag (før underholdning) kl. 12.00-13.00
Gratis adgang, rundvisning efter aftale

Sangskriverklub. Første mandag i hver måned kl. 19.00

Torben Lendager og Roosters

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.

Koncert nr. 5B: Søndag d. 29. aug.: Løven, Kim og Hulken mæ’ Ricko.
Festlig syng-med eftermiddag. Mange kender sikkert Løven & Hulken
fra Barbacoa på Gran Canaria eller fra deres domicil i Fåborg.
Koncert nr. 6: Lørdag den 11. september kl. 10.00:
Tørfisk til morgenmad. Kom og få en festlig start på dagen.
Koncert nr. 7: Lørdag den 11. september kl. 13.00:
Vi kan ikke få armene ned – så vi har også Tørfisk til frokost!
Koncert nr. 8: Søndag den 26. september: Erik Grip.
Velkommen i den grønne lund, Åbent landskab, Rose vil du danse.
En af Danmarks bedste visesangere kommer på besøg!
Koncert nr. 9: Søndag den 3. oktober kl. 12.00: “Lune Carlsen”.
Festlig koncert med Danmarks bedste Kim-Larsen-sanger og hans
forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar.
Koncert nr. 10: Søndag den 3. oktober kl. 15.00: “Lune Carlsen”.
Festlig koncert med Danmarks bedste Kim-Larsen-sanger og hans
forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar.
Koncert nr. 11: Søndag den 10. oktober:
Syngepigerne fra Bakkens hvile. 3 af de allerbedste syngepiger
fra det berømte forlystelsessted optræder akkompagneret af den
forrygende pianist Kenneth Sichlau.
Koncert nr. 12: Søndag 17. oktober: Peter Vesth og Kristian Rusbjerg.
En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange og smukke
ballader krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske harmonikaspil!

Peter Vesth og pigerne

Mads Toghøj

Løven, Kim og Hulken mæ’ Ricko

Koncert nr. 13: Søndag den 24. oktober:
Mads Toghøj.
Et af de rigtig gode nye navne på den danske musikscene.
Mads spiller en fin blanding af sine egne sange, bl.a. om sin hjemstavn på Skagen samt en række flotte versioner af sange fra Elvis
Presley, Johnny Cash og flere ligesindede!
Koncert nr. 14: Søndag den 31. oktober: Things we do for love.
Ivan Pedersen, Jørgen Thorup og Peter Busborg. Superflotte
vokalharmonier fra nogle af Danmarks absolut bedste sangere.
Repertoiret består af en række egne kompositioner på dansk samt
velklingende hits fra bl.a. Supertramp, 10CC og Queen!
Koncert nr. 15: Søndag den 14. november:
Lotte Riisholt med band.
Swingende countrytoner og massevis af dansktop hits!
Koncert nr. 16: Søndag den 21. november:
Stort juleshow med Keld og Hilda Heick.
Garanteret julehygge (inkl. stor, lækker julebuffet).
Koncert nr. 17: Lørdag den 27. november:
Peter Vesths forrygende juleshow.
Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg
med flere (inkl. stor, lækker julebuffet).

Vesthhusets forrygende julefester.

Herlig julestemning. Der er julepyntet
overalt! Kom og besøg de hyggelige boder
med massevis af juleting, æbleskiver og
gløgg samt lækre pølser fra grillen.

Koncert nr. 18: Søndag den 28. november (for Vesthvennerne):
Peter Vesths forrygende juleshow.
Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg med flere,
(inkl. stor, lækker julebuffet).
Koncert nr. 19: Lørdag/Søndag den 11. og 12. december:
Peter Vesths forrygende juleshow.
Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg med flere,
(inkl. stor, lækker julebuffet).
Koncert nr. 20: Lørdag/Søndag den 18. og 19. december:
Peter Vesths forrygende juleshow.
Peter Vesth, Louise Espersen, Kristian Rusbjerg med flere,
(inkl. stor, lækker julebuffet).
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Koncert nr. 22: Torsdag 16. september: Johnny and the Heartbeats.
Herlig tressermusik med flotte vokalharmonier, godt understøttet
af akustiske guitarer og en festlig rytmegruppe.
Koncert nr. 23: Torsdag den 14. oktober: Hallur Joensen.
Fremragende færøsk countrysanger. Bl.a. kendt fra Mariehaven!
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Årets julegave
Køb et gavekort til en glad aften i Vesthhuset!
Peter Vesth, Louise Espersen og Joane Reinholdt
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Vesthhuset
støttes af Tuborgs
Grønne Fond.

alfa bogtryk
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Corona
Vi overholder alle
Corona-restriktioner,
og der kan være visse
begrænsninger.
Reserver derfor bord i
god tid.
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Syngepigerne

