
BÆLUM KIRKE  
Vestergade 2, 9574 Bælum

ØSTER HORNUM KIRKE  
Til Kirken 10, 9530 Støvring

SULDRUP KIRKE  
Dalumvej 30, 9541 Suldrup

RAVNKILDE KIRKE 
Bygaden 2, 9610 Nørager

BLENSTRUP KIRKE  
Blenstrup Kirkevej 2A, 9520 Skørping

VEGGERBY KIRKE  
Kirketerpvej 83, 9240 Nibe

DURUP KIRKE  
Skjoldhøjvej 6, 9610 Nørager

TERNDRUP KIRKE  
Skørpingvej 14, 9575 Terndrup

STØVRING KIRKE  
Kirkevej 7, 9530 Støvring

SKØRPING NYKIRKE 
Nykirkevej 6, 9520 Skørping

AARESTRUP KIRKE 
Haverslevvej 84, Aarestrup, 9520 Skørping

KIRKERNES ADRESSER:

4/8 - 3/9 2022

4/8 - 3/9 2022

Det er os en stor glæde hermed at kunne præsentere 
dette års program, som består af en bred vifte af kon-
certer; fra klassiske kammerkoncerter, fællessang og 
kormusik til folk, jazz og pop.

Sommerkoncerter i Rebild Provsti (tidl. Midthimmer-
landske sommerkoncerter) er tilrettelagt som en som-
mermusikfestival med masser af liv og musik og er 
tænkt som en invitation til at besøge de mange smuk-
ke kirker i provstiet og berige besøget med stem- 
ningsfulde koncertoplevelser. 

Vi glæder os meget til at byde velkommen til koncer- 
terne og håber, at mange igen i år vil gribe lejlig- 
heden til at opleve stor musik i de lokale kirker. 

Tak til Rebild Provsti for økonomisk støtte til 
Sommerkoncerter i Rebild Provsti.

Organisterne i Rebild Provsti

Læs mere:

      Sommerkoncerter i Rebild Provsti 

Kirkernes hjemmesider

Kontakt: 
sommerkoncerter@gmail.com

FRI ENTRÉ TIL ALLE KONCERTER
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Tundra med sanger Sofie Trolle Violin og orgel ”4 sidste sange”
Nordisk sangskrivning og musikalsk fortælle- 
kraft af meget høj kvalitet, anført af sanger 
Sofie Trolle. Tundra inviterer til og insisterer på 
at skildre menneskets menneskelighed med alt 
den styrke, såvel som sårbarhed og ensomhed, 
livet uundgåeligt forbinder os med. 

Et musikalsk landskab udfoldes. 

Kirkens Mandskor deltager.

Carsten Viuf er uddannet violinist fra bl.a. Stats- 
konservatoriet i Skt. Petersborg. 

Sune Bendsen er en dygtig korleder og organist 
med virke i Øster Hornum. 

Carsten og Sune har spillet sammen siden 2015. 
Koncerten byder på musik fra bl.a. ”Schindlers 
liste” og perler fra det klassiske repertoire. 

Kan orglet erstatte det store orkester? Det 
prøves i Øster Hornum, når sopran Helle 
Gössler, violinist Elisabeth Zeuthen Schnei-
der og orgelprofessor Sven-Ingvart Mikkel- 
sen opfører Richard Strauss’ mesterværk fra 
1948. Populære værker også af Bach, César 
Franck og Vivaldi. 

Billet på e-mail kirkekathrine@outlook.dk

VEGGERBY 
KIRKE

Torsdag 4. aug. 
kl. 19.30

SKØRPING 
NYKIRKE

Tirsdag 16. aug. 
kl. 19.30

Ø. HORNUM 
KIRKE

Torsdag 25. aug. 
kl. 19.30

Cash i kirken Carl Nielsen. En brevkoncert Koncert med Kaputu 
Velkommen til en aften med Karsten Holm & 
band, som vil give os en musikalsk fortælling 
om Johnny Cash og den evige kamp mellem 
det religiøse og tilværelsens skyggesider, der 
var en enorm drivkraft for ham som kunstner.

Med afsæt i Carl Nielsens breve tegner opera- 
sanger Jakob Zethner og organist Anette Kjær 
et livfuldt, musikalsk portræt af nationalkom-
ponisten. 

Brevene bygger bro mellem en række af Niel- 
sens allersmukkeste solosange og fællessange 
- og aftenens musikalske overraskelse.  

Søstrene Azilda og Anilde Kaputu blev 
landskendte, da de i 2016 vandt X-Faktor 
under navnet Embrace. Siden har de skiftet 
kunstnernavn til Kaputu og fået eget band 
med navnet Young Gifted Band. 

Ved koncerten i Suldrup kirke kan man bl.a. 
høre sange, der hylder både deres rødder i 
Angola samt deres nye, danske rødder. 

DURUP 
KIRKE

Tirsdag 9. aug. 
kl. 19.30

AARESTRUP 
KIRKE

Onsdag 17. aug. 
kl. 19.30

SULDRUP 
KIRKE

Lørdag 27. aug. 
kl. 19.30

Orgel og sang Sensommerkoncert Koncert med Klarup Pigekor
Et overflødighedshorn af brusende, dramatisk 
kirkemusik tilsat fuglekvidder. 

Værker af D. Buxtehude, J.S. Bach, Niels W. 
Gade mfl. 

Organist Else-Marie Christiansen og sanger 
Grete Skjødsholm.

Kom og hør kendte og elskede danske sommer-
sange samt en skøn buket af både opera og 
musical hits, når menighedsrådet indbyder til 
koncert med en trio, bestående af Margrethe 
Smedegaard, sopran, Thomas Rewes, baryton, 
og Natasha Kutsko Jensen, flygel.

Klarup Pigekor, blandt landets bedste, består 
af ca. 30 unge kvinder fra Aalborg og omegn 
i alderen 17-29 år. 

Til koncerten vil koret synge en blanding af 
danske sange, folkeviser, kirkemusik og pop-
ballader.

Koret akkompagneres af Bettina Slot Chri-
stensen og ledes af Christina Kjærulff.

STØVRING 
KIRKE

Torsdag 11. aug.  
kl. 19.30

BÆLUM 
KIRKE

Torsdag 18. aug.  
kl. 19.30

RAVNKILDE 
KIRKE

Søndag 28. aug.  
kl. 19.30

Nordens klang og fællessang Mads Granum Kvintet Rytmisk koncert med Shubi.dk
Med udgangspunkt i Nordens melodier og  
sange vil vi sammen med violinist og strenge- 
kunstner Esben Kjær og pianist Gunhild Kjær 
dykke ned i det Nordiske guld. 

Dorit Wium Andersen binder det hele sammen 
med digte, og Bent Hvilshøj synger for på fæl-
lessangene.

Komponist Mads Granum er en af Danmarks 
mest markante fornyere af den kirkemusiske 
tradition. 

Med udgangspunkt i jazz leverer han sine egne 
fortolkninger af kirkemusik og den nordiske 
salmetradition. 

Bandet er Danmarks Shu-Bi-Dua hyldest- 
orkester. 

Repertoiret hentes hovedsageligt fra “Shub-
bernes” storhedstid op igennem 1970’erne, 
og spilles med energi, nerve og kærlighed til 
originalerne.

TERNDRUP 
KIRKE

Søndag 14. aug.  
kl. 19.30

STØVRING 
KIRKE

Tirsdag 23. aug.  
kl. 19.30

BLENSTRUP 
KIRKE

Lørdag 3. sept.  
kl. 16.00

PROGRAM
Foto:  

Ulla Jensen

4/8 - 3/9 2022


