Søndags cafeer på Birkebjergcentret

Søndags cafe – underholdning - den sidste søndag i måneden.
Musikalske foredrag – syng med arrangementer – hyggeligt samvær
Værestedet på Birkebjergcentret kl. 13-15 pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage
John Mogensen. En sanger af folket.
31. August 2014

nr. 142-770

Musikforedrag med Ivan Liljebæk
Den folkekære sanger og komponist, som også var
samfundsrevser, vendte op og ned på den pæne dansktop med
sangen: "Der er noget galt i Danmark". En af de personligheder,
der har betydet mest for dansk musik i nyere tid.

Bjarne Lisby - De gamle bukser
28. september 2014

nr. 142-771

En sprudlende kavalkade over 40 års karriereforløb som
professionel solist, sanger, entertainer, sangskriver,
revyforfatter, skribent m.m.
En anekdotisk gennemgang af møderne med de kendte
personligheder undervejs, samt naturligvis oplevelserne med
publikum overalt i landet, lige fra Thyborønfiskeren til Dronning
Margrethe.

Man skal jo starte et sted…
26. oktober 2014

nr. 142-772

Peter Abrahamsen fortæller om sin lange karriere i musiklivet,
læser op af sin biografi "Man skal jo starte et sted" og spiller en
række af de allermeste kendte af de mange sange, han har
skrevet eller optrådt med, siden han debuterede som "Peter
Abrams" som 16-årig i 1958 og op til i dag, hvor han stadig
spiller.

Musikalsk foredrag om Dansktoppen
30. november 2014

nr. 142-773

- et spændende foredrag om DR's Dansktop, der eksisterede i
årene 1968 -1977 og efter 16 år pause blev genoptaget i 1993
og stadigvæk sendes ugentligt i DR. Jens Gothenborg vil fortælle
om baggrunden for Dansktoppen i 1968 og om nogle af de
kunstnere, for hvem Dansktoppen ved et tilfælde blev en
levevej.

Sangcafe m. Jens Jeep på Harmonika
25. januar 2015

nr. 151-770

Vi synger nogle af de bedste sange og viser primært fra det
forrige århundrede. Sangcafeen har et lille tema. Sangcafeen
slutter med "jukebox". hvor der vælges sange fra stedets
sangbøger. Der akkompagneres på guitar og harmonika. Jens E.
Jørgensen. Musiker og tidligere højskolelærer.

Mig og Cornelis v/ Steen Svanholm
22. februar 2015

nr. 151-771

Dette koncertforedrag handler både om Cornelis Vreeswijks liv
med opture og nedture og om Steen

Svanholms tilgang til Vreeswijks tekstunivers. Steen Svanholm
har, som den eneste dansker fået tilladelse til at komponere
musik til en række af Cornelis' tekster, som han ikke selv nåede
at komponere musik til, før sin alt for tidlige død i 1987, og som
den eneste i verden har Steen også skrevet sange OM Cornelis.
Det hele er naturligvis krydret med kendte og ukendte Cornelissange, så der bliver også lejlighed til at synge med.

Foredrag om Dansk Melodi Grandprix 1957 – 2000
v/ Jens Gothenborg
29. marts 2015
nr. 151-772
Vi starter i 1957, hvor "skibet skulle sejle i nat" - og gennemgår
de danske vindere frem til idag. Hør om melodierne, der vandt
og fortæller også lidt om kunstnerne bag dem. Hør et udpluk af
Grand Prix melodierne - og der bliver rig lejlighed til at synge
med. Foredraget slutter naturligvis med "Smuk som et
stjerneskud" fra år 2000.

Bjarne Lisby - Vandrehistorier...
26. april 2015

nr. 151-773

Vandrehistorier på versefødder - Vandrehistorier er nutidens
folkesagn. Underfundige, barske, uhyggelige eller sjove, og
oftest med et indhold tæt på grænsen til det usandsynlige. Med
munter røst og glimt i øjet griber Lisby guitaren undervejs og
lader disse sange indgå som et forfriskende musikalsk element i
foredraget, der herved pludselig opnår en ekstra spændende
dimension.

Otto Brandenburg"Baggårdspumaen".
31. maj 2015

nr. 151-774

Musikforedrag med Ivan Liljebæk
Alle teenagepigernes idol i begyndelsen af 60'erne med "To Lys
På Et Bord", "Susanne, Birgitte og Hanne". Senere blev han
"voksen" og sang "Søren Banjomus". En mand vi alle har en
mening om, men som var helt sin egen.

Førslevspillemændene
28. juni 2015
nr. 151-775
Førslevspillemændende er en flok glade amatører, der
spiller lidt af hvert fra folkemusik over Morten Korch
filmmelodier, hovedsageligt melodier vi kender fra Giro
413 Instrumenter er trommer, guitar, bas,
mundharmonika, harmonikaer samt 4 sangere.

Mød op og få en rigtig hyggelig eftermiddag!
Hilsen og på gensyn personalet i Værestedet i
samarbejde med AOF Næstved & Susålandet
Tilmelding til personalet i stueetagen eller til
AOF på: 2040 4210

Hyggelig underholdning med kaffe og lækker kage til!
30 AOF Næstved & Susålandet – 2040 4210 – www.aof-naestved.dk

