
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 kl. 12:00: Peter Vesth, Louise Espersen,  
Joane Reinholdt & Jens Varmløse    
Peter Vesth er denne eftermiddag sammen med to velsyn-
gende piger og en fantastisk guitarist! 
 
21. februar kl. 15:00: Peter Vesth, Louise Espersen,  
Joane Reinholdt & Jens Varmløse    
Peter Vesth er denne eftermiddag sammen med to velsyn-
gende piger og en fantastisk guitarist! 
 

Lørdag den 27. februar kl. 10 - 15: International Plademesse 
med repræsentanter fra ind– og udland. Tusindvis af plader 
og Cd’er til billige priser. Kom og gør et kup!     Entré: 10 Kr.  
 

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

14. marts kl. 12:00: ”Lune” Carlsen   
Festlig koncert med Danmarks bedste Kim Larsen sanger og 
hans forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar. 
 
14. marts kl. 15:00: ”Lune” Carlsen   
Festlig koncert med Danmarks bedste Kim Larsen sanger og 
hans forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar. 
 
21. marts: Kristian Rusbjerg og Peter Vesth  
En festlig eftermiddag med en god blanding af lystige sange 
og smukke ballader, krydret med Kristian Rusbjergs fantasti-
ske harmonikaspil! 
 

28. marts: 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 Presleys, 
Johnny Cash og flere ligesindede. 
 

Lørdag den 10. april kl. 10:00 : Tørfisk til morgenmad!  
Kom og få en festlig start på dagen!   
 

Lørdag den 10. april kl. 13:00 : ”Vi kan ikke få armene ned!”- 
- så vi har også Tørfisk til frokost!     
 
11. april kl. 12:00: Naboerne     
Endnu engang har vi fornøjelsen af at kunne præsentere de 
herlige sangere: Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, 
direkte fra Mariehaven (Neighbours).  

11. april kl. 15:00: Naboerne     
Endnu engang har vi fornøjelsen af at kunne præsentere de 
herlige sangere: Helge Engelbrecht og Tommy Rasmussen, 
direkte fra Mariehaven (Neighbours).  
 
25. april: Syngepigerne fra Bakkens Hvile   
3 af de allerbedste syngepiger fra det berømte forlystelses-
sted: Ann Farholt, Dot Wessman og Tina Grunwald akkompag-
neret af den forrygende pianist: Kenneth Sichlau. 

  
2. maj: Bibi & Snif med Henrik Skriver    
Noget af det allerbedste indenfor dansk country. Herlige coun-
tryklassikere suppleret med Henrik Skrivers sublime country-
guitar.  
 

9. maj: 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. 
 

16. 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 bliver serveret en lækker varm ret) 
(Denne er inkluderet i billetprisen—dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 

 
11. marts: Hallur Joensen     
Fremragende færøsk countrysanger. Blandt andet kendt fra 
Mariehaven. 
 
25. marts: Johnny and the Heartbeats   
Herlig tressermusik med flotte vokalharmonier—godt under-
støttet af akustiske guitarer og en festlig rytmegruppe.  
Begejstringen for musikken og livsglæden i almindelighed  
er i højsædet! 
 
15. april : Torben Lendager og Roosters   
Vi gentager succesen med Danmarks ældste teenager der syn-
ger alle de gode gamle hits: Little Kitty , Sha-La-La-La-La  
(In the Morning) og Vi holder fest. 
 
6. maj: Rocking Ghosts     
Et af Danmarks bedste show- og livebands - Oplev alle deres store 
pladehits live. Oh, Oh, What a Kiss - Belinda og mange andre. 
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__________________________________________ 
 

Corona 
På grund af Coronaen vil der kun være halvt så 
mange pladser til musikarrangementerne. Derfor er 
det en rigtig god ide at reservere plads hurtigst mu-
ligt! 
 
 
__________________________________________ 
 

Årets julegave  
Køb et gavekort til en glad aften i Vesthhuset! 
 
 
__________________________________________ 
 

_________________________________________ 

Café Vesth  
Vesthhusets Café & Butik i foråret. 
Åbent hver fredag fra fredag d. 12. februar 
til den fredag d. 11. juni kl. 15:00—18:00. 
Kom ind og få en hyggelig eftermiddag i Musikcafé-
en og Butikken med levende musik næsten alle fre-
dage, men altid kaffe og kage, øl, vin og dejlig stem-
ning. Gratis adgang. 
___________________________________________________
_ 
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