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12 tenorer i
Jysk Musikteater
Parade af klassikere
søndag eftermiddag
MUSIK Der er klassiske hit på stribe
i Jysk Musikteater på søndag med
»The 12 Tenors«, som kommer til

|| Neanders Jazzband er klar til frokostjazz på lørdag.

Silkeborg direkte fra London med
et stort show og et repertoire med
kendte klassiske arier og musicalhit.
Showet tager publikum med på en
musikalsk rejse med klassikere fra
Italien til Irland og fra Broadway til
West End.
Blandt højdepunkterne er sange

fra »West Side Story«, »I Dreamed
a Dream« og klassikere af Simon &
Garfunkel, Billy Joel og »The Rat
Pack«.
Søndag 15. marts kl. 19.30:
Jysk Musikteater:
The 12 Tenors«
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Frokostjazz med
Neanders Jazzband
Frokostjazz og
generalforsamling
på Rampelys
MUSIK Lørdagens frokostjazz på Rampelys leveres af Neanders Jazzband,
der består af Per Neander Kristensen,
H.C. Rosendal, Jens Agerholm, Chris
Vagn-Hansen, Henrik Bay Møller og
Claus Christensen.

I 1978 blev bandet startet af H.C
Rosendal, og siden har Neanders Jazzband udgivet flere cd’er. Bandet har
spillet til mange festivaler og blandt
andet også til Riverboat Jazz Festival.
Inden jazzen spiller på scenen, på
Rampelys holder Frokostjazzen generalforsamling fra kl. 10.
Lørdag 14. marts kl. 12:
Rampelys, Bindslevs Plads:
Frokostjazz med Neanders
Jazzband.

DR pigekor i
forårshumør
Støttekoncert med DR
Pigekoret i Silkeborg
Kirke til april
MUSIK Danmarks Radios pigekor
kommer til Silkeborg 18. april og giver en støttekoncert i Silkeborg Kirke.

Det er Lions Club Theodora, som
står bag koncerten i samarbejde med
Silkeborg Kirke, og overskuddet går
ubeskåret til aktiviteter for sårbare
børn og unge i Silkeborg.
Med koncerten byder DR Pigekoret
foråret velkomment med en håndfuld
nordiske værker - bundet sammen
med danske forårssange.
Koret, som består af 50 piger i alderen fra 15 til 21 år, har flere hundrede
års sangtradition bag sig. I front står
den helt nye dirigent Phillip Faber med
sine store ambitioner.
DR Pigekoret har i løbet af de sidste
10 år høstet stor anerkendelse både i
Danmark og i det store udland og har
vundet en lang række fornemme priser, blandt andre »Choir of the world«.
Lørdag 18. april kl. 16: Silkeborg Kirke, Torvet: Koncert
med DR Pigekoret

|| Danmarks Radios pigekor
synger i Silkeborg Kirke til
fordel for sårbare børn og unge
i Silkeborg.
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|| Der er masser af klassiske hit på repertoiret, når »12 Tenors« fra London på søndag gør stop i Silkeborg.

Kunst
til debat

|| Polecats spiller fredag eftermiddag på Admiralen.

Polecats på Admiralen
MUSIK Polecats spiller fredag eftermiddag på Admiralen.
Musikken er amerikansk-inspireret
folk og roots-musik, og instrumenterne er akustiske guitarer, mandolin,
violin, bas og trommer.
Polecats er kendt for sin smittede
spilleglæde og det gode humør.
Bandet består af Robert Thomp-

son på guitar, mandolin og sang, Jens
Hansen på violin, Peter Dyhr på guitar, Lars Brinkmann på bas og Jørgen
Ploug bag trommerne.
Fredag 13. marts kl. 15:
Admiralen, Søndergade 22:
Polecats

KUNST Silkeborg Bad inviterer til
kunstdebat på onsdag i anledning
af udstillingen med Jens Galschøits
kunst- og dialog-skulptur »Abrahamsens Børn«, som for tiden kan
ses på kunstcentret.
Debatten tager udgangspunkt i
Galschøits debatskabende værk,
men i vil i højere grad dreje sig om
at se den samfundsengagerede kunst
i et lidt bredere perspektiv.
I panelet sidder museumsdirektør Lise Jeppesen fra Randers
Kunstmuseum, formand for Statens
Kunstfonds billedkunstudvalg og
museumsdirektør Gitte Ørskou, folketingspolitiker Christian Juhl (Enhedslisten), redaktør og kritiker på
Kunsten.nu, Matthias Hvass Borello,
direktør på Kunstcentret Silkeborg,
Bad Iben From, samt billedhugger
Jens Galschiøt.
Onsdag 18. marts kl. 19:
Kunstcentret Silkeborg Bad:
Kunstdebat

