Søndag den 14. februar kl.10.30 i Kundby Kirke

Fastelavnsgudstjeneste som
musikgudstjeneste med
spillemændene Baggårdens Bolsjer

Søndag den 28. februar kl. 15.00 i Tuse Kirke

Musik-kalender
25 sogne i Holbæk kommune

December, januar og februar
2020/2021

MUSIK OG ORD
- DANSKE DIGTE SAT I MUSIK
et arrangement med Thomas Clausen – klaver, Charlotte H. Andersson – sang, sange
af Torben Enghoff, som fortæller om lyrikken.
Den danske poesis flora er så frodig, at man til enhver tid lige kan snuppe et digt og blive
glad i låget, lettet, forundret eller blot tankefuld. Den danske poesi afspejler ganske enkelt alle facetter af livet.
Man ville aldrig blive færdig hvis man dækkende skulle beskrive de sider af tilværelsen,
der repræsenteres i dansk digtning. Den stærke tro, den uendelige kærlighed, den jublende naturlyrik, glæden ved de helt små ting, glæden ved hverdagen, vreden over social ulighed, den erotiske magi, den store undren, glæden ved skaberværket og så videre
i én uendelighed.
Hertil kommer de utallige sproglige opfindelser. For digtningen er ikke forpligtet af grammatik, regler og tør logik. Digtning er jo netop digtning. Grundtvig skriver ”På stjernetæpper lyseblå / skal glade vi til kirke gå”. Det er det rene vrøvl – men det er vidunderligt
vrøvl.

Hagested og Gislinge • Jyderup og Holmstrup
Kundby • Nr. Jernløse og Kvanløse • Orø
Sdr. Jernløse og Søstrup •Skt. Nikolai
Soderup og Kr. Eskilstrup
Svinninge og Hjembæk • Tuse og Butterup
Tveje Merløse • Tølløse • Udby og Hørby
Ugerløse • Undløse og Søndersted • Vipperød
Gratis entré med mindre andet er angivet.
Flere oplysninger om de enkelte arrangementer
fås på sognets hjemmeside.

Søndag den 13. december kl. 16.00 i Svinninge Kirke

Julekoncert med Meer Musik
Meer Musik består af 10 personer og har et bredt repertoire inden for både klassisk og rytmisk musik - flerstemmig korsang såvel som instrumental musik. Ved
denne julekoncert, vil vi fremføre en bred palet af musik, der hører julen til – kendte
såvel som mindre kendte stykker – og kendte stykker på mindre kendte melodier.
Blandt mange andre, vil der være musik af Bach, Heise og Schnedler.

2. Juledag den 26. december
kl.14.00 i Ugerløse Kirke

Julegudstjenestekoncert
med Tobias Dahl

Onsdag den 6. januar kl. 19.30
i Kirkeladen Gl. Ringstedvej 65, 4300 Holbæk

Nytårskoncert med De 3 kgl. Sopraner
Vi får festligt og flot besøg af “De tre kongelige Sopraner”, som vil synge det nye
år ind for os. De tre kongelige Sopraner – et sandt musikalsk festfyrværkeri OG de
ultimative leverandører af et show med alt, hvad hjertet kan begære! Hér får du
smægtende opera-arier, populære operettetoner, hitsene fra musicalens verden og
perler fra såvel den danske som den nordiske sangskat.
De tre er Charlotte Meldgaard, Karen Dinitzen og Pernille Bruun - og de forstår at
indtage en scene! Alle har de deres gang på Det Kongelige Teater, hvor de hver
især udfylder vigtige pladser i det berømmede Operakor og kommer vidt omkring
i rækken af solistiske opgaver.
Der er gratis adgang til koncerten, men tilmelding er nødvendig via www.tvejemerloesekirke.dk/koncerter.

Tirsdag den 2. februar kl. 19.30 i Hjembæk Kirke

Kyndelmisse – fællessang ved midvinter
Organist Kristin Lomholt og præst Asbjørn Janke Hansen står for en aften, hvor de
længselsfulde midvintersange gerne vil synges.

Søndag den 3. januar kl. 17.00 i Soderup Kirke

Helligtrekonger
Med Helligtrekonger er julen forbi, men lad os følge den godt til dørs! Vi tænder lysene på træerne for sidste gang, synger Dejlig er den himmel blå for sidste gang i
denne jul, og lader harpemusik ledsage os. Harpenist Maria Boelskov Sørensen
medvirker med sin fine fortryllende guldharpe og Kirsten Sørensen ledsager på
orgel.

Søndag den 7. februar kl. 14.00 i Ugerløse Kirke

Kyndelmissegudstjenestekoncert
H5 kommer og giver jazz og god stemning midt i februars mørke.

