GUDENÅ EVENTS PRÆSENTERER

Julekoncert

Bjerringbro Idræts & Kulturcenter tirsdag den 1. december kl. 20.00

Anne Dorte Michelsen
TÆND ET LYS!

Igennem de sidste mange år har Anne Dorte Michelsen og hendes duo
spillet deres smukke og intime jule- og vinterkoncerter for fulde huse i
danske kirker. Især i vintertiden, når mørket har lagt sig, og vi mødes og
tænder lys, er Anne Dortes blide stemme og nænsomme fortolkninger en
smuk og rørende oplevelse.
Anne Dorte og hendes musikere spiller med stor indforståethed og evner
til at lade stilheden tale, og siden afløse af intenst samspil, der hele tiden
sætter ordet i centrum, og folder sange og salmer ud, så man hører dem,
som var det første gang. Koncerterne frem mod jul rummer flere jule- og
vintersange og salmer med afsæt i Anne Dorte`s to meget succesfulde
albums med danske salmer og sange: “Fred hviler over land og by” og
“Så stille som sne”. Men selvfølgelig vil publikum også få glæde af en
række af Anne Dorte Michelsens egne kendte og klassiske sange. Hertil
kommer enkelte nye salmer, skrevet af Anne Dorte selv. Koncerten bindes sammen af små historier fra Anne Dortes liv.
Julekoncert: Der er noget i luften - Velkommen igen Guds engle små Bruge og bruges - Dejlig er jorden - I sne står urt og busk i skjul - Jeg har
lagt mine våben - Mit hjete altid vanker - Tænd et lys for mig - Ud under
åben himmel - Og mange flere.
Velkommen til en jule- og vinterkoncert med Anne Dorte Michelsen, der
skaber varme og fællesskab og lys i mørket.

Billetpris 180,Billetsalg:
Elsborg Lædervarer - Mobilpay 17725
Billetter skal være afhentet senest 8 dage før koncerten.

Billetter kan også købes:
https://www.billet.dk/anne-dorte-michelsen

Spisebillet 70,MENU:
Kalveculotte med hvedekernesalat
Slider med pulled pork
Cæsarsalat med kylling
Brød

DØRENE ÅBNES KL. 19.00

