
Søndag eftermiddage (fra 13.00—17.00) 
Før underholdningen vil der blive serveret en let anretning. 
(Denne er inkluderet i billetprisen—dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 

 
21. februar (gratis adgang!)  

Breuning & Broberg. 

Dansk Solistforbund præsenterer ”Solisterier” med Susanne 

Breuning og Anne Karin Broberg. Kom til en festlig eftermid-

dag med herlige revyviser og forrygende historier, akkompag-

neret af Thomas Pakula. 

 

NB! Lørdag den 27. februar! 

International Plademesse 

med repræsentanter fra ind– og udland. Tusindvis af plader 

og Cd’er til billige priser. Kom og gør et kup! 

 

28. februar: 

Tamra Rosanes. 

Danmarks ukronede countrydronning kommer endnu engang 

på besøg i Vesthhuset. 

 

20. marts: 

Erik Grip. 

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

 

3. april: 

Esben Just. 

Forrygende klaverspil og fantastiske anekdoter. Der kommer 

bare flere og flere, hver gang han besøger Vesthhuset! 

 

10. april: 

Naboerne (Eftermiddag: 13.—17. / Aften: 18—21.) 

Endnu engang har vi fornøjelsen at kunne præsentere de her-

lige sangere: Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, direk-

te fra Mariehaven (Neighbours). 

 

24. april: 

Four Jacks Revival. 

Kom og syng med på Four Jacks fantastiske sange, godt fortol-

ket af den lokale gruppe: Four Jacks Revival. 

 

1. maj: 

Løven, Kim, Hulken & Ricko. 

Atter får vi besøg af Fyns festligste orkester, direkte fra Få-

borg, til en herlig eftermiddag med en god blanding af irsk 

folkemusik og danske syng-med numre. 

 

8. maj: 

Bibbi og Snif. 

Dansk country når det er allerbedst. 

Far og datter synger og spiller akkompagneret af den forrygen-

de guitarist: Henrik Skriver. 

 

15. 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) 
Til aftenens arrangement blive serveret en lækker varm ret) 
(Denne er inkluderet i billetprisen—dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 

 

3. 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 høj-

sædet! 

 

31. marts: 

Per Fjord & Tom Frederiksen. 

To af Danmarks bedste visesangere har slået sig sammen den-

ne aften. Per Fjord, her fra Sorø, har ud over egne CD udgivel-

ser, skrevet massevis af tekster til Erik Grip. 

Tom Frederiksen er især kendt for sit samarbejde med Finn 
Olafsson og deres fine fortolkninger af Frank Jægers viser. 

 
7. april: 

Tre harmonikaer. 

3 af Danmarks største harmonikavirtuoser Øjvind Ougaard, 

Kristian Rusbjerg og Mogens Bækgaard kommer til Sorø og 

indbyder os til en herlig aften med massevis af herlig harmoni-

kamusik. 

 

12. maj: 

Singer/songwriters Evening (Gratis adgang!) 

Kom til en hyggelig aften med henholdsvis helt nyskrevne san-

ge og nogle af de gode gamle syng-med numre.  
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