Det er med stor glæde, at Sønderborg Musikråd indbyder til koncerter med Musikrådets
sommerprojekt 2020:

Sammen om Musik i Haven
Koncertrækken byder på klassisk musik, jazz, pop og rock mv. Ja, endog et foredrag om
komponisten Ludwig van Beethoven med liveeksempler på komponistens formidable formåen.
Publikum vil opleve musik frembragt med stor loyalitet for oprindeligheden, kendte musikstykker
taget under kærlig genfortolkning og modige musikere, der optræder med egne kompositioner og
tekster. Uanset vil publikum få en unik oplevelse båret af intens spilleglæde.
Musikere og haveejere fra Nørreskoven til Gråsten er helt klar fra den 31. juli til den 23. august til
at åbne op for de hyggelige musikarrangementer i pragtfulde omgivelser, hvor kun vejret kan
medføre flytning af koncerten til stabile indendørs forhold.
DERFOR: pak picnickurven, festivalstolen, et tæppe og slå dig ned i en af de skønne haver, fold
ørerne ud og lad sanserne nyde øjeblikket......

om musikken
Åkerlind/Knudsen
Guitar/Kontrabas duo
Jazz – Latin – Danske og Svenske sange.
Henholdsvis brachist og kontrabassist i Sønderjyllands symfoniorkester. Har spillet på cafeer,
biblioteker, kirker og private anledninger med vores duo.
Vi har også spillet til Musik i Privaten i 2019.
https://youtu.be/VjKvHFnWHPE

31. juli kl. 18, Madeskov 5, 6400 Sønderborg

Jesper Westergaard
Sanger og guitarist. Spiller en blanding af udvalgte covers og egne sange. Centralt for
lydbilledet er den spanske guitar, der beherskes med stor indlevelse og teknisk formåen samt
en sprød, varm og karismatiske vokal. Som musikalske inspirationskilder kan bl.a. nævnes Bob
Dylan, John Lennon, Joao Gilberto, Nina Simone, Al Green, Billie Holiday, Nick Drake og mange
flere.
Målet er dog ikke at lyde som nogen... anden end sig selv –uanset om musikken oprindeligt er
skrevet af Westergaard selv eller lånt og taget under kærlig behandling.
Uddannet fra det Jyske Musikkonservatorium i 2008. Har siden spillet i forskellige
sammenhæng – primært med bandet My Secret Place og de sidste år solo. Jeg har optrådt i
Danmark (Vega, Ideal Bar, Rust, Studenterhuset, Mojo m.m.) samt i Tyskland, England,
Spanien og på Cuba.
https://www.facebook.com/JesperWestergaardSongs

4. august kl. 18.30, Sandmarken 22(Nybøl)6400 Sønderborg

munks duo
Foredrag om Ludvig von Beethoven med musikindslag for klaver/violin og klaver.
Professionelle musikere:
Inge ansat 26 år i Sønderjyllands Symfoniorkester.
Karsten organist i 30 år – fortid: 13 år som hornist i Den kgl. Livgardes Musikkorps.

7. august kl. 18.30, Felstedvej 14, 6300 Gråsten

NOW

NOW spiller egne kompositioner med engelske tekster.
Popmusik med gode rytmer.
Guitar og vocal.
Professionel lyd som kan indstilles efter forhold og ønsker.

Tekster med dybde.
https://youtu.be/fqJytEIgUso
https://youtu.be/NNQDE8m0idY
13. august kl. 19, Nordvestkajen 5, 6400 Sønderborg

Høj-Andersen
Akkustisk guitarduo
Sublim pop/rock
(Cover of classics)
Dan Andersen
Guitar og sang
Preben Høj
Guitar og sang
Youtube 1:
https://www.youtube.com/watch?v=9pkLg3b_0_0&list=RDMM9pkLg3b_0_0&start_radio=1

14. august kl. 17 – 19.30, Hestehavevej 3, 6430 Nordborg

HJOL
2 akustiske guitarer med sang.
Populære Rock/pop covernumre af f.eks. Springsteen, Malurt, John Denver, Shubidua,
Soul Asylum, Allan Olsen, Jacob Dinesen, Chuck Berry, Kim Larsen, mfl.
Har optrådt til private fester, receptioner forældre arrangementer, minifestival og “Musik I
Privaten” i Svenstrup (Sønderborg Musikråd)
Facebook link til live optagelse af Soul Asylums Runaway Train
https://www.facebook.com/john.s.olesen/videos/10157941731481257

Ved denne koncert optræder værten tillige med fortællinger på sønderjysk med
lokalt islæt og handler om historien for Broagerland og det sønderjyske sprog.
14.august kl. 17- 19.30, Busholmvej 9, Iller, 6310 Broager

Stæhr - Solløs
Klassisk musik - både originalskrevet og arrangementer der passer til netop denne koncert.
Den klassiske fløjte/guitar duo "Stæhr-Solløs har eksisteret siden 2003. Duoen har optrådt til
koncerter i Musikhuset Aarhus, Rundetaarn i Kbh, Pro Musica koncerter i regi af Sønderjyllands
Symfoniorkester og" Musik i Privaten".

15. august kl. 14.30 – 16.30, Oehlenschlægersgade 13, 6400 Sønderborg

Præstholm / Spang-Hanssen Duo
Duoen spiller swing og jazzstandards og går ikke af vejen for at tage grand prix-hits,
dansktopschlagere, filmmusik og velkendte danske sange under kærlig jazzbehandling.
Niels Præstholm er en af landets mest erfarne professionelle jazzbassister og har spillet med
gud og hvermand og hans fætter i en generation eller mere. Ulrik Spang-Hanssen er professor
på konservatoriet i Aarhus, men har i årevis dyrket jazzen ved siden af i talrige forskellige
sammenhænge. De har kendt hinanden i årtier og opdagede pludselig med stor fornøjelse for
et par år siden, at de begge boede i Sønderborg.

23. august kl. 15, Dybbøløstenvej 7, 6400 Sønderborg

