Lidt orientering om musikarrangementer på Uhrenholdts
Gård i foråret 2020. Programmet er helt på plads og der
kan sættes kryds i kalenderen. I kan glæde jer til nogle
super aftener med godt musik.
Der kan læses nærmere om arrangementerne på byens
hjemme og Facebook sider, når tiden nærmer sig.
Dørene åbnes kl. 19.00 og musikken starter kl.19.30
Pris: 230,- kr. inkl. en let anretning i pausen.

Musikprogram forår 2020

Billetbestilling hos Kirsten Laursen, tlf. 71 17 34 11
eller på uhrenholdtsgaard@gmail.com

Johnny Cash band: Fredag den 17. Januar
Johnny Cash Band er dannet i 2010 som en hyldest og tribut til legenden Johnny Cash.
Bandet præsenterer de mest kendte sange af Johnny Cash indspillet i 50erne og 60erne,
og helt op til de sidste indspilninger umiddelbart før sin død i 2003.
Det hele bliver krydret med små anekdoter om de enkelte sange og der tages
afsæt i de originale versioner af Johnny Cash-sangene og i de livsbekræftende
toner og tekster, som udfolder sig i Johnny Cash’s musikunivers.
Bandet forsøger også at give numrene sit helt eget udtryk og fornyr
løbende repertoiret.
Guitarerne, bassen og trommerne stemt og stemmerne smurt
– så nu er der bare at sige "Hello – I am Johnny Cash"

McGuinnes: Fredag den 14. Februar
Irsk og skotsk fra Vendsyssel
Musikerne i McGuinness kender glæden ved at spille irsk og skotsk
folkemusik – genrer som er elsket verden over, og som vi vendelboer
blandt andet er kommet til at holde af.
Med kærlighed til traditionel folkemusik og folk-rock har
McGuinness skabt et musikalsk univers, der også kan nydes
af folk uden halm i træskoene.

Petrols: Fredag den 20. Marts
Petrols er på kort tid blevet anerkendt som et partyband, der kan sætte gang
i den uanset publikums sammensætning. Årsagerne hertil er den professionelle
indstilling, det meget brede repertoire, samt en målsætning om at varen skal
leveres hver gang.
Petrols formår at præsentere noget af det bedste fra de inden- og udenlandske
pop og rockhitlister igennem de sidste 40 år - også det seneste nye.
Der vil derfor være noget for enhver smag og ethvert publikum.
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