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PROGRAM FOR TÅRNBY MUSIKUGE
Lørdag den 29. oktober - søndag den 6. november 2022
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Kære publikum.

Velkommen til Tårnby Musikuge 2022.
Tårnby Musikuge finder i år sted for femte gang, og det er en stor glæde 
at kunne præsentere alle lag og alle genrer i kommunens musikliv inden 
for festivalens rammer: Vi får mulighed for at høre de unge og de ældre, 
amatørerne og de professionelle.
I programmet finder I masser af lokale, musikalske kræfter, bl.a. elever 
og lærere fra Tårnby Musikskole og de forskellige musikforeninger, men 
det er også en vigtig del af musikugen, at kunne tilbyde koncerter på højt 
professionelt niveau: I år er vi derfor stolte over at kunne præsentere bl.a. 
renovationseventyret ”Lods Hans” for børn, topmorsomme CornelisBand, 
operaeftermiddag med sopranen Signe Sneh Durholm og ikke mindst den 
rå og energiske duo Fabräk, der har taget sommerens festivalpublikum 
med storm.

Koncerterne vil foregå på forskellige lokaliteter, i nogle af de fine rum og 
steder, som findes i vores kommune. Der vil helt sikkert også være et til-
bud nær dig, så vi håber, du vil gå på opdagelse i programmet og finde de 
gode musikalske oplevelser, der taler til dig.
Nogle arrangementer er gratis, til andre er der entré. Se under de enkelte 
arrangementer.
Sammen med foreningerne og kulturinstitutionerne omkring Tårnby Musik-
uge 2022, ønsker vi jer rigtig god fornøjelse.

Allan S. Andersen                              Klaus Bach
Borgmester                                        Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
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Lørdag den 29. oktober kl. 11.00
Kulturhuset Kastrup Bio

Børneforestilling
LODS HANS – et eventyr med skrald i    
ved HeartBeat Group
Kongeriget med det fine slot er ved 
at drukne i skrald, og den skønne 
prinsesse har lovet at gifte sig med 
den, der kan løse problemet. ”Lods 

derne om-
skrivning af H. C. Andersens even-
tyr Klods Hans. Heartbeat Groups 
version er et ”renovationseventyr”, 
hvor de medvirkende laver instru-
menter og rekvisitter ud af ting, de 
finder på lossepladsen. Med leg og 
humor formidles klimaudfordringen i 
børnehøjde.

Billetpris: 60 kr. Billetter købes på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk
Varighed: ca. 45 min.

Hans” er en fræk og mo

Lørdag den 29. oktober kl. 16.00
Skottegårdsskolens aula

Åbningskoncert 
HOT – Tårnby Musikskoles Concert Band
Netop hjemvendt fra koncertturné til 
Holland åbner Tårnby Musikskoles 
dygtige concert band, HOT under 
ledelse af Carsten Larsen, Tårnby 
Musikuge 2022.

HOT havde 25-års jubilæum i 2020, 
og i de senere år er orkestret bare 
vokset og vokset og blevet bedre og 
bedre, og tæller nu knap 50 unge 
musikere i alderen 12-25 år. 

Repertoiret spænder vidt fra klassisk 
musik til pop- og musical-repertoire.

På programmet denne dag står bl.a. 
hits som Amy Winhouse’s ”Rehab” 
og titelsangen til James Bond-
filmen ”Skyfall” samt, fra den mere 
klassiske afdeling, ”Kong Georg 
d. 1.’s Honnørmarch og uddrag 
fra Gounods ”Faust”. Alt leveret 
med den ungdommelige energi og 
spilleglæde og det høje niveau, som 
er HOT’s varemærke.

Borgmester Allan Andersen 
byder velkommen og åbner 
officielt musikugen. 

Gratis adgang uden billetter
Varighed: ca. 60 min.

https://www.kulturhusetkastrupbio.dk/
https://www.kulturhusetkastrupbio.dk/
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Søndag den 30. oktober kl. 13.30 – 15.30
Tårnby Hovedbibliotek, Rotunden

MUSIKALSK MARKEDSPLADS
Vi giver scenen til nogle af Tårnbys dygtige amatørmusikere, der dyrker mu-
sikken i deres fritid og skaber god musikalsk stemning, når de optræder rundt 
o

Kl. 13.30 – 14.30

VISENS VENNER PÅ 

mkring i kommunen. Gratis adgang uden billetter

AMAGERLAND 
Visens Venner underholder med 
et blandet repertoire af stille viser, 
muntre viser og noget folk kan 
synge med på. Visens Venner på 
Amagerland kan i år fejre 32 år 
med visesang blandt 165 viseglade 
medlemmer. 

Kl. 14.30 – 15.30 

UNDERHOLDNINGSOR-
KESTRET BORDINGHUS 
SPILLEMÆND
Underholdningsorkestret Bordinghus 
Spillemænd er en forsamling kvinder 
og mænd med forskellig musikalsk 
baggrund. De spiller kendte melodier 
fra filmmusik, dansemusik, giro 
413, frem til nutidens popmusik. 
Orkesteret blev stiftet af medlemmer 
af frimærkeklubben i Bordinghus for 
mere end 40 år siden og har afholdt 
mange koncerter for fulde huse.

Mandag den 31. oktober kl. 16.00
Tårnby Hovedbibliotek 

Fællessang
SYNG DIG GLAD   
ved Marianne Kragh 
Bliver du også i godt humør af at syn-
ge, og kan du lide at synge sammen 
med andre? Så kom til sangeftermid-
dag på biblioteket. Vi mødes den 
sidste mandag i måneden og synger 
lyset og glæden frem med korleder 
og musikpædagog Marianne Kragh 
ved klaveret. På programmet er års-
tidens højskolesange, revyviser og 
minder fra den danske sangskat.
Vi serverer kaffe og te til sangen. 
Alle er velkomne uanset alder og 
forudsætninger.

Billetpris: 35 kr. 
Billetter købes på taarnbybib.dk
Varighed: 90 min.

Mandag den 31. oktober kl. 19.00
Kulturzonen

FÆLLESSANG 
PÅ TVÆRS AF 
GENERATIONER
Tårnby Musikskoles ungdomskor 
The Jokers, Tårnbykoret og deres 
fælles dirigent Trygve Dreijer invite-
rer til fællessang. Korene synger for 
på efterårets yndlingssange og giver 
også et par smagsprøver på deres 
eget repertoire.

Gratis adgang uden billetter
Varighed: ca. 90 min.

https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/syng-dig-glad-sangeftermiddag-12
https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/syng-dig-glad-sangeftermiddag-12
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Tirsdag den 1. november kl. 19.30
Tårnby Hovedbibliotek, Rotunden

Koncert
CORNELISBAND
Der er absolut grine- og klappe-med-
garanti i dette topmorsomme og gen-
nemmusikalske koncertshow med en 
af Danmarks mest lune og vidende 
entertainere Steen Svanholm.  
Siden 2003 år har han har med sit 
CornelisBand fået folk til at klukke, 
juble og synge med, når han spil-
ler og fortæller om sit forhold til den 
store svenske nationalskjald, Corne-
lis Vreeswijk. 
Steen Svanholm har nemlig som 
den eneste dansker fået tilladelse til 
at komponere musik til en række af 
Cornelis’ tekster, som Cornelis ikke 
selv nåede at gøre, før han døde 
pludseligt i 1987, og som den eneste 
i verden har Steen Svanholm også 
skrevet sange OM Cornelis. 
CornelisBand er Steen Svanholm 
(guitar og sang), Jan Milton (Mund-
harpe) og Rune Holberg (kontrabas)

Varighed: ca. 90 min. inkl. pause 
Billetpris: 35 kr. Billetter købes på 
www.taarnbybib.dk

Onsdag den 2. november kl. 17.00
Kastrupgårdsamlingen, 
Museumscaféen

Fyraftenskoncert
SANGE OM KUNST   
ved Christian Veitner og 
Torsten Lefmann
En kunstner bliver inspireret af 
en oplevelse og maler et maleri. 
En sangskriver bliver inspireret af 
maleriet og skriver en sang. Et par 
musikere bliver inspireret af sangen 
og spiller den. 
Er vi i gang med en tredjehånds 
bearbejdning af den oprindelige 
inspiration, og kan man overhovedet 
genkende den? Find ud af det, når 
Christian Veitner (bas og vokal) og 
Torsten Lefmann (guitar og vokal) 
spiller sange om kunst.
Christian Veitner og Torsten Lefmann 
er musikere og friskolelærere og er 
eksperter i fællessang og musikfor-
midling.

Gratis adgang og plads efter ”først-
til-mølle” princippet
Varighed: ca. 60 min.

Onsdag d. 2. november
Kulturhuset Kastrup Bio

Opera på lærredet
BARBEREN I SEVILLA 
Bliv i forrygende godt humør af Ros-
sinis skønne Upstairs/downstairs 
opera. Grev Almaviva er forelsket i 
den skønne Rosina. Han får hjælp af 
den opfindsomme barber Figaro, og 
sammen narrer de Don Bartolo, som 
er Rosinas formynder. Efter mange 
forviklinger og forvekslinger ender alt 
godt, og greven får sin Rosina.

Varighed: 2 timer og 45 min. 
inkl. pause. 
I pausen serveres et glas cava.
Tidspunkt og billetter på 
www.kulturhusetkastrupbio.dk

Onsdag d. 2. november kl. 19.00
Korsvejskirken

Åben øver
CROSSROAD GOSPEL
Denne aften er du velkommen til 
at være med på en "lytter" hos 
gospelkoret Crossroad Gospel. 
Måske kunne du få lyst til at deltage 
i vores glade sangfællesskab 
fremover. Vi synger alt inden 
for gospel lige fra traditionelle 
spirituals over det klassiske til funky 
svedende rytmer. Udover musikalske 
ambitioner satser vi også på et højt 
socialt niveau i koret, så alle kan 
glæde sig over at mødes og være 
sammen om musikken og det glade 
budskab.

Gratis adgang uden billetter
Varighed: 2 timer og 30 min. 

https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/koncert-cornelisband
https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/koncert-cornelisband
http://www.kulturhusetkastrupbio.dk
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Torsdag d. 3. november 
kl. 10.00 og 11.30
Kulturhuset Kastrup Bio

Skolekoncert 
SUPERHELTE-KONCERT 
MED DKDM BRASS
En fortælling om hverdagens helte 
og antihelte illustrereret med musik 
fra superheltefilm som Superman, 
De Utrolige, Frost og mange flere. 
DKDM Brass består af 18 messing-
blæsere og slagtøjsspillere, som alle 
studerer på Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium. Undervejs får 
børnene en kort præsentation af de 
forskellige instrumenter.

Arrangementet er forbeholdt 3. 
årgang på Tårnby Kommunes 
folkeskoler. Kun tilmelding af hele 
klasser gennem skolen.

Torsdag den 3. november kl. 17.00
Tårnby Rådhus, Rådhushallen

Fyraftenskoncert
BRANDVÆSNETS 
ORKESTER
Slut arbejdsdagen af med fuld musik 
i rådhushallen torsdag, hvor Brand-
væsenets Orkester med dirigent 
Lars Uhrenfeldt inviterer til en festlig 
fyraftenskoncert.
Brandvæsenets Orkester er et Con-
cert Band/harmoniorkester med 30 
musikere, primært blæsere og slag-
tøj, som spiller symfonier og mar-
cher. Oprindelig var alle musikerne 
brandfolk, men nu er orkestret åbent 
for andre. Musikerne er dog stadig i 
fuld uniform.

Gratis adgang uden billetter
Varighed: ca. 45 min.

Torsdag den 3. november kl. 19.30
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus
Koncert
FABRÄK 
Support: Øv! + Some Day Live
Den rå og energiske duo FABRÄK er kommet 
ud af det blå og har allerede cementeret sig som 
et af de mest hårdtslående og spændende nye 
acts herhjemme. FABRÄK har på meget kort tid 
etableret sig på den danske musikscene, som 
en slags ny bevægelse for, hvordan hiphop kan 
lyde anno 2022. Deres melodiske, energifyldte 
og selvironiske univers er et frisk pust, og man 
tør roligt spå, at 2022 bliver FABRÄKs år. 
Singlerne ’VOLDSOM’ fra 2021 og ’DAARLIGT’ 
har ligget i højeste rotation hos P3 og P6 Beat, 
og deres debutalbum ’Rige Børn Leger Bedst’ 
har høstet vilde anmeldelser fra flere toneangi-
vende medier.
”Det minder om The Minds of 99 på vej til ud-
pumpning med udrykning og hudafskrabninger 
efter en nat i asfalten, men bag stofferne, sprut-
ten og tatoveringer kan anarkisterne ikke helt 
skjule, at de besidder råt talent.” Ekstra Bladet

Til at varme os op til 
Fabräk præsenterer vi de to 
energiske Tårnbybands Øv! 
og Some Day Live, som du 
måske oplevede til Tårnby 
Live i august.

Billetpris: 100 kr. Billetter 
købes på: kulturzonen.net
Varighed: ca. 90 min.

https://www.kulturzonen.net/kulturhuset/aktiviteter/events/fabrak_koncert_3/11/
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Fredag d. 4. november 
kl. 17.30 – ca. 20.00
Traktørstedet Vestamager

Fællesspisning og koncert
LØVFALDSJAZZ & TAPAS
Tårnby Musikskoles musikere Ida 
Kudo (sang), Jacob Broholm (klaver), 
Christian Peter Sekjær (bas) og 
Jacob Smedegaard (trommer) 
spiller stemningsfulde fortolkninger 
af sange fra det klassiske pop- og 
jazzrepertoire tilsat et drys new-soul. 
Sættet vil desuden bestå af et par 
originale kompositioner, skrevet og 
arrangeret til specielt til lejligheden. 
Vi mødes kl. 17.30 ved den røde port 
på Otto Baches Allé og går i samlet 
flok med lanterner gennem løvfal-
det til Traktørstedet. Her nyder vi en 
dejlig tapastallerken, mens musik-
ken stemmer sindet til efterår og 
den stille vemod, der sætter ind, når 
dagene bliver korte og naturen går 
mod vinterhi. 

Billetpris: 150 kr. Billetter købes på 
www.taarnbybib.dk

Lørdag den 5. november kl. 13-21
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus

SANGSKRIVER-WORKSHOP FOR UNGE
Arbejder du med dine egne sange 
og har du lyst til at møde andre unge 
sangskrivere og få gode tips og tricks 
til dit videre arbejde?
Tårnby Musikskoles sangskriver-
coach-team: Ida Kudo, Jacob Sme-
degaard og Christian Peter Sekjær 
lukker op for sangskriver-værktøjs-
kassen og giver dig svar på bl.a.
• Hvordan lægger du første 

byggesten til en sang?
• Hvordan udvikler du ideer til 

musik og stemning?
• Hvor finder du inspiration til at 

skrive en tekst? 
• Hvordan opbygger du en melodi 

og en sangstruktur?  
• Er det et hit – eller kan det blive 

det? 

Vi arbejder med skrive-teknikker, 
inspirationsøvelser, ide-udvikling, 
melodi, akkorder og feel, så vi for-
håbentlig får sat gang i en masse 
spændende sangskrivning. 
Der vil være fællesspisning og mulig-
hed for at møde andre unge sang-
skrivere og musikere. 
Alle unge i alderen 12-25 i Tårnby 
er velkomne til workshoppen. Du 
behøver ikke sangskriver-erfaring for 
at deltage.

Tilmelding på www.kulturzonen.net. 
Billetpris: 75 kr. der dækker under-
visning, aftensmad og knas i løbet 
af dagen.

https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/loevfaldsjazz-tapas-ved-ida-kudo-jacob-broholm-og-jacob-smedegaard
https://taarnbybib.dk/arrangementer/musik/loevfaldsjazz-tapas-ved-ida-kudo-jacob-broholm-og-jacob-smedegaard
https://www.kulturzonen.net/kulturhuset/aktiviteter/events/sangskriver-workshop_5/11/
https://www.kulturzonen.net/kulturhuset/aktiviteter/events/sangskriver-workshop_5/11/
https://www.kulturzonen.net/kulturhuset/aktiviteter/events/sangskriver-workshop_5/11/
https://www.kulturzonen.net/kulturhuset/aktiviteter/events/sangskriver-workshop_5/11/
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Lørdag den 5. november kl. 13.00
Tårnby Hovedbibliotek - Rotunden

MUSIKALSK MARKEDSPLADS
Vi giver scenen til nogle af Tårnbys dygtige amatørmusikere, der dyrker mu-
sikken i deres fritid og skaber god musikalsk stemning, når de optræder rundt 
omkring i kommunen. 

KL. 13.30 – 14.30 

AMAGER KABARETEN
Amager Kabaretens formål er at 
fornøje og more med viser, sketches 
og fællessang. Det har de nu gjort i 
30 år. Kabareten består af 13 solister 
med eget orkester, og hvis du holder 
af sang og godt samvær, er der plads 
til flere medlemmer. Ellers kan du 
bare nyde deres optræden denne 
lørdag. 

KL. 14.30 – 15.30 

AMAGER HARMONIKA 
ORKESTER OG   
LIDT AF HVERT
Det er svært at bevare det dårlige 
humør, når man lytter til harmonika-
spil, som er glad musik. 
Amager Harmonika Orkester spiller 
3-stemmigt inden for et repertoire 
af blandt andet svensk valsemusik 
og Edith Piaf potpourri. Lidt af hvert 
gruppen spiller – ja, lidt af hvert! - og 
meget du kan synge med på.

Gratis adgang uden billetter

Søndag den 6. november kl. 16.00
Tårnby Hovedbibliotek - Rotunden

Afslutningskoncert og foredrag
OPERAFORTÆLLINGER  
ved Signe Sneh Durholm   
og Henrik Engelbrecht 
Vi er så heldige at have vores helt egen 
operadiva i Tårnby. Signe Sneh Durholm 
hedder hun. På musikugens sidste dag 
kommer hun og synger for os. Med 
sig har hun pianist ved Tårnby Kirke 
Peter Møllerhøj og operakender Henrik 
Engelbrecht. Signe synger bl.a. værker 
af Puccini, Mozart og Offenbach, og ind 
imellem arierne gør Henrik Engelbrecht os 
lidt klogere på baggrunden for musikken.
I pausen er der kaffe og te og foreningen 
Kvinder i Tårnby byder på Toscatærte og 
Mozartkugler. 
Signe Sneh Durholm er uddannet sopran 
fra Det kongelige danske Operaakademi 
og har været solist med flere af landets 
førende symfoniorkestre. 

Arrangementet er blevet til i 
et samarbejde mellem Tårnby 
Bibliotek, AOF Amager og 
Foreningen Kvinder i Tårnby. 

Billetpris: 75 kr.   
Billetter købes på:   
www.aof-amager.dk
Varighed: ca. 90 min.

https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/debat-og-dialog/debatarrangement-tarnby/8722211028/operafortaellinger-v-signe-sneh-durholm-og-henrik-engelbrecht/33378/
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/debat-og-dialog/debatarrangement-tarnby/8722211028/operafortaellinger-v-signe-sneh-durholm-og-henrik-engelbrecht/33378/
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/debat-og-dialog/debatarrangement-tarnby/8722211028/operafortaellinger-v-signe-sneh-durholm-og-henrik-engelbrecht/33378/


Tårnbys ældste borgere får også 
glæde af musikugen, når Visens 
Venner, Amager Kabareten og 
Amager Harmonikaklub kommer på 
besøg på kommunens fem plejehjem 
og spiller og synger gamle kendte 
melodier, som alle kan synge og 
nynne med på.
_________________________
 
Tårnby Musikuge arrangeres og af-
vikles af kulturinstitutionerne i Tårnby 
(Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset 
Kastrup Bio, Tårnby Kommunebib-
lioteker og Kulturzonen - Tårnby 
Musikskole og Kulturhus) i samar-
bejde med forskellige lokale aktører: 
AOF-Amager, Foreningen Kvinder i 
Tårnby, Visens Venner, Amager Ka-
bareten, Underholdningsorkesteret 
Bordinghus Spillemænd, Brandvæ-
senets Orkester, Crossroad Gospel, 
Tårnbykoret, Amager Harmonikaklub, 
Traktørstedet Vestamager og sko-
lerne i Tårnby. 
Tak til alle for godt samarbejde og 
tak til Kultur- og Fritidsudvalget i 
Tårnby for endnu engang at støtte 
musikken i Tårnby.

Spillesteder:
Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399, 2770 Kastrup
Kulturhuset Kastrup Bio, Kastrupvej 270, 2770 Kastrup
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus, Nøragersmindevej 90, 
2791 Dragør
Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup 
Traktørstedet Vestamager, Granatvej 9, 2770 Kastrup
Tårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup

Tårnbys ældste borgere får også glæde af musikugen, når Visens 
Venner, Amager Kabareten og Amager Harmonikaklub kommer på 
besøg på kommunens fem plejehjem og spiller og synger gamle kendte 
melodier, som alle kan synge og nynne med på.

 
Tårnby Musikuge arrangeres og afvikles af kulturinstitutionerne i 
Tårnby (Kastrupgårdsamlingen, Kulturhuset Kastrup Bio, Tårnby 
Kommunebiblioteker og Kulturzonen - Tårnby Musikskole og 
Kulturhus) i samarbejde med forskellige lokale aktører: AOF-Amager, 
Foreningen Kvinder i Tårnby, Visens Venner, Amager Kabareten, 
Underholdningsorkesteret Bordinghus Spillemænd, Brandvæsenets 
Orkester, Crossroad Gospel, Tårnbykoret, Amager Harmonikaklub, 
Traktørstedet Vestamager og skolerne i Tårnby. 
Tak til alle for godt samarbejde og tak til Kultur- og Fritidsudvalget i 




