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skanderborg.dk/kulturaften

Galleri brems
ÅBENT HUS MED KUNST OG KONCERT -  KL. 20.00 
Golden Girls giver koncert med musik af Marc Bolan. Der vil være billedkunst i huset, hvor Verner Brems og Lotte Overgaard udstiller. Vi 
har gourmetkaffe trakteret af baristo fra Herning 
Gratis entré • Galleri brems, Eskebæk 10, 8660 SkanderborgSk
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GRATIS KONCERT MED DYLAN DUO I NEDRE FOYER - KL. 20.00
Vi laver café-stemning og det vil være muligt at gå til og fra koncerten.
Om Dylan Duo: Jakob Alsbjerg og Jens Nørgaard står bag konceptet Dylan Duo. Dylan Duo er en musikalsk hyldest til legenden Bob Dylan, 
og er en musikalsk rejse ind i Bob Dylans musik, liv og samtid. Dylan Duo handler først og fremmest om at formidle de smukke, skarpe 
og dybsindige tekster og fængende melodier. Med det credo plukker Dylan Duo i Bob Dylans imponerende bagkatalog, og spiller en 
perlerække af sange fra det selvbestaltede debutalbum ”Bob Dylan” frem til de seneste. 
Mellem sangene fortælles historien om Bob Dylans magiske musikalske rejse fra den lille mineby Duluth til toppen af verden.
Gratis entré • Kulturhuset, Parkvej 10,  Skanderborg 

Walthers
MEKDES - KL. 20.00
Hun vandt Live Camp sidste år og åbnede Bøgescenen onsdag. Et kæmpe talent der står på kanten af hendes gennembrud. 
Gratis entre • Wathers, Adelgade 125, Skanderborg
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Vestermølle
VESTERMØLLE MØLLELAUG
Mere info kommer
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Kulturskolen

ÅBEN KULTURSKOLE - KOM INDENFOR OG SMAG PÅ KULTUREN! - kl.16-18
Vi åbner dørene og inviterer dig med til et sandt slarraffenland af kultur! Denne dag får du mulighed for at ”vinduesshoppe” mange af 
Kulturskolens forskellige tilbud. Der vil være mulighed for at prøve forskellige instrumenter, lære et par dansetrin eller sjove dramalege, 
eller udfolde dine kreative evner i billedkunstens verden. Det hele foregår i DIN øjenhøjde og alle er velkomne!
Tag dine venner og familie med – vi glæder os til at se jer!
Gratis entré • Kulturskolen, Søtoften 2, Skanderborg
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Museum  
Skanderborg

KULTURAFTEN PÅ MUSEUM SKANDERBORG - kl.17-19 
For enden af Skanderborg Station ligger det nye Museum Skanderborg og Historiske Arkiv. Vi kalder det for Perron 1. Selvom vi er ved at udvikle  
på huset og skal bygge om, så har vi masser af gode historier, som vi gerne vil fortælle. Så kom og få et par smagsprøver i det nye historiehus.
Gratis entré • Perron 1, Jernbanevej 9, SkanderborgSk
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DE 7 DALE OMKRING VENG SKOLE & BØRNEHUS OG BORGERNES HUS - KL. 17-20
Der vil være lokalkultur til alle, der vil snuse til livet på landet anno 2020:
• Veng Lokalarkiv: Foredrag om Veng Fællesskoles historie, betydning og udvikling
• KFUM Spejderne byder på bål og snobrød
•  Den lokale idrætsforening HIK81 laver en række aktiviteter for store og små - bl.a. redskabsbane og badminton for alle
• ...og meget mere
Veng Fællesskole og Børnehus, Søballevej 2, Skanderborg
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Stilling Kirke
IND UNDER HIMLEN – INTIM KIRKEKONCERT MED BRASK & GRAAE - KL. 17-18
Du inviteres til at komme og lytte til de to musikere Stefan Brask og Anders Graae der med hver deres guitar på armen spiller og synger 
med på hinandens sange fra andre sammenhænge. Musikken krydres undervejs med lune anekdoter om sangene, livet og alt der i mellem. 
Alt sammen serveret med en god portion jysk showmandship. Efter koncerten bydes der på et glas, inden folk skal videre ud i kulturaftenen.
Gratis entré • Stilling Kirke, Gl. Kirkevej 1, Stilling
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Hørning kirke 

FORFATTER OG SAMLEDIGTER IBEN KROGSDAL FORTÆLLER - KL. 17.00 - 20.30
I kirken kommer forfatter og salmedigter Iben Krogsdal, hvor hun vil fortælle om livet  - både når det gør ondt og er godt - ud fra sine nye 
salmer. Vær med i koret eller fællessang
Aftnens program:
kl. 17.00  Adhoc koret mødes, sidste år var der ca. 25 stk. Vi begynder at med at lære ca. 3-4 af Iben Krogsdals nye smukke 

salmer, sammen med korleder Sebastian Hatt.
kl. 18.00 Koret spiser Chili con carne med  god rødvin 
kl. 18.40 - 19.15 Koret synger salmerne igennem igen
kl. 19.30 - 20.30 Koncert og fællessang i kirken, hvor alle er velkomne. Iben Krogsdal prœsenterer sine salmer, som vi skiftes vis synger 
som fœllessalmer, og adhoc koret synger.
Gratis • Hørning Kirke, Nørre Alle 6, Hørning
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Lokalarkiv Ry
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Galten Kirke

KONCERT MED AMERIKANSKE CELLIST ELISABETH JEREMICA - KL. 19.30
I forbindelse med Skanderborg Kulturaften 2020 er det med den største fornøjelse, at Galten Kirke kan invitere til koncert med den eminente 
amerikanske cellist Elisabeth Jeremica, som netop er flyttet til Aarhus. Hun er bl.a. uddannet ved universitetet i Columbus i Ohio og har en 
mangfoldig baggrund som underviser og udøvende musiker. Hun vil sammen med kirkens egen organist Lars Rosenlund Nørremark spille en 
buket af sensommerlig musik. Så glæd jer til en skøn koncert med spændende musik fra USA blandet med evergreens.
Gratif entré • Galten Kirke, Nørregade 44, Galten
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