
Det er os en stor glæde at kunne præsentere dette nye initiativ, der 
er tænkt som en invitation til at besøge de mange smukke kirker 
i Rebild Provsti og krydre besøget med stemningsfulde koncertop- 
levelser med både lokale kirkemusikere og professionelle musi- 
kere og kor fra hele landet.  

Sommermusikfestivalen Midthimmerlandske Sommerkoncerter 
2021 er arrangeret af organisterne i Rebild Provsti. 

Vi håber, at Midthimmerlandske Sommerkoncerter ville kunne blive 
en årligt tilbagevendende begivenhed og glæder os meget til at 

byde velkommen rundt om i kirkerne til sommerkoncerter 
med musik i mange forskellige stilarter og konstellationer.

Tak til Rebild Provsti for økonomisk støtte til Midthim-
merlandske Sommerkoncerter.

Organisterne i Rebild Provsti

Læs mere:  www.facebook.com/mhsommerkoncerter 

Kontakt:     mhsommerkoncerter@gmail.com

FRI ENTRÉ  
TIL ALLE  

KONCERTER 
Koncerterne afholdes  

i henhold til de gældende 
Covid-19 restriktioner. 

PROGRAM

Læs mere på  
www.øhveggerby.dk

Sommerorgelmatiné

”Hvor finder vi glæden?”

Koncertrækken indledes med en sommerorgel-
matiné i Støvring kirke. 

Ved orglet sidder organist ved Støvring kirke 
Maren Tang, som vil spille værker af bl.a. Joan 
Cabanilles og I.P.E. Hartmann. 

Koncerten varer ca. en halv time.

Henrik Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord, alias 
Klezmerduo regnes blandt landets førende for-
tolkere af den traditionelle jødiske festmusik 
– klezmer. I mere end 30 år har duoen for- 
dybet sig i klezmermusikkens stemningsfulde og 
livsbekræftende univers, som de gennem sang, 
musik og fortælling formidler med humor og 
smittende spilleglæde.

STØVRING 
KIRKE

Lørdag 24. juli  
kl. 11.00

”Fuglenes klang og fællessang”
Vi dykker ned i sange, toner og tekster omkring 
fugle og musik.

Fløjtenisten Ide Bylin Bundgaard vil sætte tonen 
an sammen med organist Gunhild Kjær. 

Der vil være oplæsning ved kirkens præst Dorit 
Wium-Andersen, og vi vil alle synge sammen 
med kirkesanger Bent Hvilshøj.

TERNDRUP 
KIRKE

Tirsdag 3. aug. 
kl. 19.30

VEGGERBY 
KIRKE

Torsdag 5. aug. 
kl. 19.30

Læs mere på  
 www.bælumkirke.dk

”Tandem på klangveje”

Sensommerkoncert

En vandrende guitarist og en cyklende cellist er 
på sommerkoncerttur ad Hærvejen. 
Duoen Munk-Riegels, der består af to aner- 
kendte og nytænkende musikere, spiller klas-
siske værker for cello og guitar og musik kom-
poneret til netop denne tur. 
De fortæller undervejs om musikken og om livet 
som omrejsende musikere.

Vi byder publikum velkommen til Sensom-
merkoncert med Caroline Pedersen, mezzo- 
sopran, og Jens Olav Heckmann, tenor, akkom-
pagneret af Natasha Kutsko Jensen på flygel. 

Aftenens program vil være sammensat i den 
lettere genre, og publikum kan glæde sig til en 
oplevelse med smuk sommerlig musik.

AARESTRUP 
KIRKE

Mandag 9. aug.  
kl. 19.30

Koncert med Arne Andreasen
Det er med stor glæde, at Øster Hornum kirke 
kan invitere til koncert med Arne Andreasen 
med sange fra hans seneste udgivelse –  
”Lysets længde”. 
Desuden medvirker Sigrid Agergaard Svendsen 
og Anna Søegren, sang, Ina Nybo-Andreasen, 
tværfløjte, Marie Rørbæk, digte og oplæsning, 
Peter Arendt, orgel.

Ø. HORNUM 
KIRKE

Torsdag 12. aug.
kl. 19.30

BÆLUM 
KIRKE

Onsdag 18. aug. 
kl. 19.30

Læs mere på  
www.sogn.dk/aarestrup/



ØSTER HORNUM KIRKE  
Til Kirken 10, 9530 Støvring

BÆLUM KIRKE  
Vestergade 2, 9574 Bælum

SKØRPING NYKIRKE 
Nykirkevej 6, 9520 Skørping

RAVNKILDE KIRKE 
Bygaden 2, 9610 Nørager www.facebook.com/mhsommerkoncerter

PROGRAM
Korkoncert med Coro Misto

Korkoncert med Clemens Knejterne

Coro Misto er et af Danmarks bedste klassiske 
kammerkor. 

Koret har base i Aalborg og blev dannet i 1991 
af dirigent Søren Birch, som stadig leder koret. 

Clemens Knejterne er et ungt og charmerende kor 
bestående af 35 unge mænd i alderen 16-22 år.

De optræder til et utal af forskellige begivenhe-
der, og det helt særlige ved Clemens Knejterne 
er, at de skriver alle deres arrangementer selv. 
Clemens Knejterne er således altid garant for 
god musik, højt humør og en unik koncert- 
oplevelse.

SKØRPING 
NYKIRKE

Søndag 22. aug.  
kl. 19.30

Sang og tværfløjte
Tine Lilholt, tværfløjte, Else-Marie Christiansen, 
orgel/klaver samt Grete Skjødsholm, sanger.

Folkemusik og pop m.m. til en skøn sensommer-
aften i Støvring Kirke.STØVRING 

KIRKE
Tirsdag 24. aug.  

kl. 19.30

RAVNKILDE
KIRKE

Torsdag 26. aug. 
kl. 19.30

Læs mere på  
www.skoerping-fraer.dk

STØVRING KIRKE  
Kirkevej 7, 9530 Støvring

TERNDRUP KIRKE  
Skørpingvej 14, 9575 Terndrup

VEGGERBY KIRKE  
Kirketerpvej 83, 9240 Nibe

AARESTRUP KIRKE 
Haverslevvej 84, Aarestrup, 9520 Skørping

KIRKERNES
ADRESSER:
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