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PRAKTISK INFO
ALFA Vesthimmerlands Musikhus
Jyllandsgade 54
9600 Aars
Tlf. 96 98 00 50
info@vmalfa.dk
www.vmalfa.dk
• ALFA er røgfrit
• Gratis P-pladser
• ALFA er handicapvenligt

NYHEDSBREV
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.vmalfa.dk 
og få nyt om koncerter og arrangementer direkte 
i din indbakke.

SOCIALE MEDIER
Find mere info på www.vmalfa.dk 
samt på Facebook ”Vesthimmer-
lands Musikhus ALFA”. 
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BILLETTER
Billetter til arrangementer i ALFA sælges online på enten Ticketmaster.dk eller Himmer-
landsbilletten.dk, afhængigt af arrangøren. Se under hvert arrangement, hvilket billetsalg 
der benyttes.

ALFAs billetsalg fi ndes på 1. sal i musikhuset. Her sælges billetter til alle arrangementer i 
huset. Billetsalget er åbent mandag og torsdag kl. 14-16 eller efter forudgående aftale.
Dog lukket på helligdage og i juli måned. 
Med mindre arrangementet er udsolgt, er det også muligt at købe billetter i døren 
umiddelbart inden koncerten. 

HimmerlandsBilletten har bil-
letsalg på alle de himmerlandske 
biblioteker.

Ticketmaster sælger desuden
billetter via Ticketmasters kunde-
service på tlf. 70 15 65 65.



Kom tæt på i ALFA 
Velkommen til ALFAs efterårsprogram. I musikhusets intime koncertsal kommer du helt tæt 
på nogle af landets allerbedste musikere, kunstnere og skuespillere. 
Sammen med vores kulturpartnere, sponsorer, samarbejdspartnere og eksterne arrangører 
er det igen lykkedes at skabe et mangfoldigt efterårsprogram med koncerter, revy- og tea-
terforestillinger. I denne sæson kan du blandt andet opleve skønne Hanne Boel i et lækkert 
akustisk set-up, du kan høre Søren Sko og Benjamin Koppel fortolke crooneren Nat King 
Coles sange, eller du kan lade dig føre tilbage til 1969 i en hyldestkoncert for den legenda-
riske Woodstock festival. Børnefamilierne kan glæde sig til at opleve Stine Michel og Eventyr-
Orkestret - og har du lyst til at opleve musik, du ikke kender i forvejen, så vil jeg anbefale 
koncerten med det svenske folk-pop band Kolonien.  
Vesthimmerlands Musikforening byder på en spændende række af kammerkoncerter, og jeg 
tillader mig at fremhæve koncerten med Modern Tango Quintet, som fortolker musikken af en 
af mine yndlingskomponister, Astor Piazzolla. Vesthimmerlands Teaterforening trækker store 
turnéforestillinger til kommunen fra nogle af landets bedste teatre, en perle i programmet er 
forestillingen RYG – en sorgmunter kabaret med skønne Bodil Jørgensen. 

Der er mange fl ere spændende arrangementer, end jeg kan 
fremhæve her, så jeg håber, du vil lade dig inspirere af pro-
grammet eller søge fl ere oplysninger på vores hjemmeside.
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen til gode 
liveoplevelser i Vesthimmerlands Musikhus ALFA.
God fornøjelse med læsningen.

Lisbeth Jagd 
Musikhusleder
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Et levende musikhus 
Vesthimmerlands Musikhus ALFA er et hus fuld af liv, og huset rummer meget mere end 
koncertsalen. Fra tidlig morgen til sen aften summer huset af aktivitet. ALFA lægger til daglig 
lokaler til musikundervisning i Vesthimmerlands Gymnasium og Kulturskolen Vesthimmerland, 
og om aftenen udgør huset øvefaciliteter for fl ere lokale kor og orkestre. Den første lørdag 
i måneden løfter taget sig, når ca. hundrede sangglade mennesker slår sig løs i fællessang 
i korlokalet Beta. Det gør alt sammen ALFA til et sted, hvor der hygges, spilles, synges og 
skabes enorme mængder af musikalsk dannelse, sjælelig sundhed og glæde.
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Fællessang
Hold en pause fra stress og jag. Kom 
og syng fællessang i Vesthimmerlands 
Musikhus ALFA!

7. september  2019 kl. 11.00
5. oktober  2019 kl. 11.00
2. november  2019 kl. 11.00
7. december  2019 kl. 11.00

Arrangør: ALFA & initiativtagerne
Fri entré – kaffe/te kr. 10,-

 28. august 2019 kl. 19.30

Frøholm/Tillung (NO)
Norske Frøholm/Tillung (N) er en 
kritikerrost duo, bestående af Britt 
Pernille Frøholm (hardingfele) og 
Irene Tillung (harmonika). Siden 
2009, har de to piger turneret og 
udgivet en række album; både 
sammen som duo, som trioen Maar 
og det skotsk-norske Boreas. Duoen 
spiller velarrangeret norsk folkemusik 
og egne kompositioner med den 
største ro og overskud og med en 
fl ot fornemmelse for traditionerne, samtidig med at de også krydrer musikken med fl otte 
harmoniseringer.
„Sprelsk folkemusikk. Det spilles presist, levende, vakkert og inspirert. De to høres ut som 
de skulle ha felles hjerne, hjert og fi ngre, så godt er samspillet.“
- Geir Hovsjø - Østlendingen / Hamar Dagblad.
Museet serverer forfriskninger og lidt godt til ganen i pausen.
BEMÆRK! Koncerten afholdes på Johannes V. Jensen Museet, 
Søndergade 48, 9640 Farsø.

Billetpris: 100,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Johannes V.. Jensen Museet og Vesthimmerlands Musikhus ALFA
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 27. september 2019 kl. 20.00

Woodstock ’69 – en hyldestkoncert
I sensommeren '69 samledes 450.000 mennesker foran 
en scene på en mark et par timer nord for New York. På 
scenen stod en nærmest endeløs række af tidens - og 
eftertidens - største musikalske ikoner, herunder Jimi 
Hendrix, Joe Cocker, Janis Joplin, Santana, The Who, 
The Band, Creedence Clearwater Revival og Crosby, Stills & Nash - for blot at nævne 
nogle få. De kommende tre dages koncerter og kaos skulle gå over i historien som en af 
vor tids største og mest skelsættende kulturelle begivenheder.
Woodstock-festivalen foregik, mens Vietnamkrigen endnu var på sit højeste, i en tid præget 
af kold krig, våbenkapløb og raceopgør på den ene side og frisind, blomsterbørn og „The 
Summer of Love“ på den anden. ”Woodstock '69 - en hyldestkoncert” er en musikalsk 
hyldest fra en række af landets bedste musikere til musikken og tidsånden fra en af nyere 
tids vigtigste musikalske milepæle.

Billetpris: 270,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Arrangør: ALFA

 1. september 2019 kl. 19.30

Modern Tango Quintet
Modern Tango Quintet blev dannet i 
2001, hvor markante musikere på Det 
Kongelige Danske Musikkonservatorium 
fandt sammen om deres fælles passion: 
Den moderne tango. Ensemblets 
repertoire tager udgangspunkt i Astor 
Piazzollas moderne tango: “Tango 
Nuevo”. Piazzolla videreudviklede i 
1950'erne den traditionelle argentinske 
tangomusik med inspiration fra jazz og klassisk kompositionsmusik. Størstedelen af hans 
ca. 750 kompositioner er for den særlige tangokvintet med besætningen violin, guitar, 
klaver, kontrabas og bandoneon. I Modern Tango Quintet er den specielle harmonikatype 
bandoneon dog udskiftet med accordeon. 
Piazzollas tangoer er de dybe længslers musik, fyldt af vemod og melankoli og samtidig 
inciterende spændingsfyldt, sofi stikeret elegance. Musik, der går rent ind. Især på grund af 
den energiske, rytmiske nerve, som er den absolutte forudsætning for tangoen.  

Billetpris: 150,- / 75,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Vesthimmerlands Musikforening
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Søren Sko & Benjamin Koppel 
– Nat King Cole 100 år
Når to af dansk musiklivs største profi ler slår pjalterne sammen om deres fælles passion for 
Nat King Coles musik, bliver der for alvor pustet nyt liv i de gamle klassikere. Sammen giver 
de to - med hjælp fra nogen af Nordens bedste jazzmusikere - deres helt eget hjertevarme, 
ærlige og medrivende bud på en stribe af de sange, som jazzhistoriens mest soulfulde 
crooner, Nat King Cole havde på sit repertoire. Netop i år ville han være fyldt 100 år, og 
selvom legenden ikke er her mere, lever hans vidunderlige sangskat videre.
Sangeren Søren Sko har, lige siden Sko & Torp debuterede i 1989, været en uomgængelig 
bestanddel af den danske musikscene. Saxofonisten Benjamin Koppel udgav sin debutplade 
som bare 18-årig i 1993 og har siden spillet med alle de største internationale jazzstjerner. I 
2018 udsendte Søren og Benjamin pladen 'On Cole' og resultatet er ganske enestående. Med 
Sørens rå og upolerede rockstemme og Benjamins melodiske overskudssaxofon i centrum, 
høstede albummet anmelderroser og er en af de mest spillede jazzudgivelser sidste år.
Koncertmenu:
Inden koncerten er det muligt at nyde en lækker tapas-anretning i musikhuset kl. 12.30. 
Den kan købes som en sampak med koncertbilletten og merprisen herfor er kr. 150,00. 
Dertil kommer tilkøb af drikkevarer.

Billetpris: Koncert: 270,- inkl. gebyr / Koncert + menu: 420,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Arrangør: ALFA  

 6. oktober 2019 kl. 14.00
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Stine Michel & EventyrOrkestret
Kom til en forrygende, fængslende og forførende koncert med Stine Michel og hendes 
EventyrOrkester. En koncert der tager udgangspunkt i Stine Michels sange fra den DMA 
nominerede Mosekonen Brygger og dens efterfølgere Ønskeegen og Himmelhøj. Publikum 
tages på en rejse, hvor de blandt andet møder digterfrøerne, en kyssesyg mistelten og 
Rumlerikke, skovens sidste heks. Sammen med orkestret bliver der mulighed for at plukke 
æbler fra Æbleolga, klappe nye rytmer med dværgene, synge med misteltenen Sylvia, skælde 
ud sammen med Kællingetjørnen, samt danse i takt med ildfruen Fauna.
Stine Michel har vundet fl ere priser for sin børnemusik. I 2016 vandt hun den prestigefyldte Carl 
Pris for årets bedste børnemusik. Hun har spillet landet rundt de sidste 15 år, og erfaringen 
med at spille koncerter for børn fornægter sig ikke, når hun med legende lethed tager publikum 
på en uforglemmelig rejse. Med rytmer der går direkte i blodet og musikalske liner lige til at 
smage på, er der lagt op til en koncertoplevelse udover det sædvanlige.
Billetpris: Børn under 12 år 60,- inkl. gebyr /
Børn over 12 år og voksne 90,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Der sælges billetter med unummererede pladser. Dørene åbnes kl. 14.30.
Arrangør: ALFA

19. oktober 2019 kl. 15.00

For Born



8

 27. oktober 2019 kl. 16.00

Jysk Akademisk Kor
Søndag den 27. oktober kl. 16.00 lander 
Jysk Akademisk Kor på månebase ALFA. I 
anledning af 50-året for månelandingen, vil 
koret refl ektere over menneskets lidenhed 
i tid og sted. Musikken vil kredse om dette 
og et hinsides, om vor jordbundethed – og 
bringe en lille hyldest til månen. Der vil være værker af Brahms (D), Gjeilo (N), Vaughan-
Williams (GB) og danske aftensange. Koret vil udelukkende synge a capella.
Jysk Akademisk Kor er et ambitiøst kor, som i indeværende sæson har sunget store værker 
som Händels Messias, Bachs H-mol-messe, Rutters Magnifi cat, Ringenes Herre og Brittens 
War Requiem. Alt sammen med hhv. Aarhus Symfoniorkester og Randers Kammerorkester. 
Koret synger dog primært uledsaget og høster stor anerkendelse for god klang og fortolkning. 
Korets dirigent, Niels Bo Emgren, er uddannet sanger, sangpædagog og korleder. Sammen 
med Lene Buch Rasmussen opførte han i februar 2017 Winterreise i ALFA.

Billetpris: 150,- / 75,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Vesthimmerlands Musikforening

 22. oktober 2019 kl. 19.30

RYG – en sorgmunter
cabaret
Bodil Jørgensen har kastet sig over Jørgen 
Rygs repertoire og tegner et sørgmuntert 
portræt af det moderne menneske og 
dets genvordigheder i en tid, hvor alting 
skal gå så ufatteligt stærkt. Cabareten er 
spækket med et væld af monologer og 
sange fra Enlig Far til Pyt og Hvad Skal Vi 
Med Kvinder – et spændende greb med 
nye vinkler fra en af vores allerbedste 
skuespillere. Bodil Jørgensen akkompagneres af pianisten Bjarne Sahl, som også står bag de 
nye musikalske arrangementer.
Cabaret. Varighed: 80 min uden pause.
Medvirkende: Bodil Jørgensen og pianist Bjarne Sahl. Instruktør: Jacob Morild. Producent: 
Café Liva

Billetpris: fra 75,- til 250,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Vesthimmerlands Teaterforening
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 1. november 2019 kl. 20.00

Revyernes Revy – Vesthimmerland
Vi gentager succesen fra 2017 med at samle 
Vesthimmerlands mange lokalrevyer under ét og 
samme tag. 
Kom og oplev mangfoldigheden, når vi sætter fokus 
på de mange forestillinger, der skabes på lokal basis 
i hele kommunen. Hver lokalrevy leverer deres 
allerbedste sketches til en samlet vesthimmerlandsk 
revycollage. Det hele bindes sammen af et 
revyorkester under ledelse af kapelmester Kim Bernt. 
Kom og få rørt lattermusklerne – der er mange gode 
grin gemt i Vesthimmerland! 

Billetpris: 100,- (Himmerlandsbilletten) 
Arrangør: Lokalrevyerne i Vesthimmerland og ALFA

 3. november 2019 kl. 12.00

Woman’s Day
med Sofi e Linde
Aars Handelsstandsforening
inviterer atter til en hyggelig og spændende
dag i Aars – kun for kvinder. 
Programmet byder på underholdende foredrag med Sofi e 
Linde, en let anretning med bobler samt et stort mode-
show, hvor byens butikker viser de nyeste trends. 
Efter modeshow har butikkerne åbent med gode rabatter til deltagerne i Woman’s day.

Billetpris: 225,-
Arrangør: Aars Handelsstandsforening
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 13. november 2019 kl. 8.30-14.30

Workshop med Rie Larsen
Få ny inspiration til arbejdet med børnekor.
Rie Larsens er en af landets helt store børnekorprofi ler, og hendes 
mangeårige arbejde med musik, sang og kor har ført hende vidt 
omkring. Et udpluk af hendes cv rummer blandt andet: musiklærer 
på pædagoguddannelsen, underviser i rytmisk korledelse på Jysk 
Musikkonservatorium Aarhus, korleder og efteruddanner af skolelærere på Viborg Kulturskole, 
samt komponist og instruktør (2003) ved den landsdækkende korkonkurrence “Sangerdyst fra 
kyst til kyst”. Til daglig arbejder Rie Larsen på Kochs Skole/Kochs Skoles Musikskole i Aarhus 
som korleder, klaver - og sanglærer, fællessangsformidler og musikterapeut. 
Ries tilgang til korarbejdet næres af den energi og livsglæde det giver, at bidrage til at børn og 
voksne opdager og dyrker det at synge sammen. Workshoppen vil bl.a. indeholde emner som: 
legende og lærerig opvarmning, forskellige indstuderingsmetoder, fl erstemmighed, præsen-
tation af forskellige børnekorsatser. Og hvem ved om der ikke kunne snige sig lidt ideer og 
inspiration ind til årets julerepertoire!
Workshoppen er gratis men kræver tilmelding senest mandag den 4. november 2019
til sangkonsulent Line Mortensen, lumo@vesthimmerland.dk.
Arrangør: Kulturskolen Vesthimmerland og ALFA

 5. november 2019 kl. 19.30

Dødsdansen
Strindbergs ultimative ægteskabs-
drama udspiller sig mellem ægte-
parret Edgar (kaptajnen), og hans 
hustru Alice (tidligere skuespiller-
inde), og vennen Kurt, der kommer 
på besøg fra Amerika. Ægteparret 
er gennem 25 års samliv blevet 
hinandens fangevogtere på den 
skærgårdsø, hvor kaptajnen er 
kommandant, og Kurt drages ind i 
deres psykiske mareridtsspil, når 
25 års opsparet bitterhed får frit løb.
Drama. Varighed: 120 min. inkl. pause.
Medvirkende: Pia Jondahl, Waage Sandø, Ole Lemmeke. Instruktør: Søren Iversen.
Producent: Teater 2 i samarbejde med Nørregadeteatret.
Billetpris: fra 75,- til 250,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Vesthimmerlands Teaterforening
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 14. november 2019 kl. 20.00

Kolonien (SE)
Kolonien er et ungt, udtryksfuldt folkpop-
band fra Sverige, som med elementer 
fra reggae og fi rstemmig sang har 
skabt sit helt eget lydbillede. I Sverige 
har Kolonien vundet priser for deres 
originalitet og den fornyelse bandet står 
for indenfor den stolte folk-tradition. Nu 
gæster de ALFA med deres smittende 
kærlighed til musikken, positivitet og 
magiske stemning.
I 2019 er Kolonien pladeaktuelle med nye sange ovenpå deres første omfattende 
verdensturné med koncerter bl.a. i USA, Canada og Sydamerika. Nu kommer turnéen til 
Danmark, hvor Kolonien spiller over 10 koncerter i hele landet.
Kolonien er kendt for deres medrivende koncerter, som ofte får store følelsesmæssige 
reaktioner fra publikum. De går rent ind ved både unge og gamle.
Billetpris: 150,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Arrangør: ALFA

 22. november 2019 kl. 20.00

Hanne Boel
Indspilningerne af Hanne Boels kommende album er i 
fuld gang, og albummet udgives i det tidlige efterår. Et 
album med nye originale sange skrevet af hende selv 
og indspillet med nænsomhed sammen med gode 
venner. Udgivelsen følges op af en akustisk tour, hvor 
Hanne Boel ledsages af guitaristerne Jens Runge og 
Jacob Funch.
På livefronten er Hanne Boel genforelsket i at gøre 
det hun er bedst til, nemlig at synge sammen med 
dejlige musikere for et publikum. Målet er at give en 
fantastisk musikalsk oplevelse - og en lille smule at 
tænke over. Publikum kan forvente en kombination af 
det prøvede, det nye, det soul’ede, det blues’ede og 
det jazz’ede - alt det, som har gjort Hanne Boel til den 
sangerinde hun er i dag.
Billetpris: 295,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Arrangør: Vesthimmerlands Musikhus ALFA
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 24. november 2019 kl. 16.00

Berit og Esben Tange
Berit og Esben Tange gæster Vesthimmerland 
med et spændende koncertprogram, båret af 
musik og fortælling om den danske komponist 
Rued Langgaard (1893 – 1952).
Pianisten Berit Tange debuterede fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums 
kammermusikklasse i 2000. Hun er en 
erfaren og efterspurgt akkompagnatør 
og kammermusiker. Siden 2002 har 
hun været fastansat på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium som akkompagnatør og repetitør. Som solist har Berit Johansen Tange 
arbejdet intenst med Rued Langgaards klavermusik, og hun er fast koncertgiver ved den 
årlige Rued Langgaard festival i Ribe. Hun har udgivet 3 CDer med soloklaverværker af 
Langgaard. I 2005 udkom hendes første CD med Langgaards soloklaverværker, som blev 
nomineret til P2-prisen og hun har optrådt ved koncerter i ind- og udland både i Europa og i 
Asien. 
Esben Tange er cand.mag. i musik- og medievidenskab ved Københavns Universitet, 
formand for Léonie Sonnings Musikfond, samt kunstnerisk leder af Rued Langgaard 
festivalen og landets største kender af Langgaards musik. Han er en erfaren fortæller og 
musikformidler og vil præsentere værkerne ved koncerten.

Billetpris: 150,- / 75,- (Himmerlandsbilletten)
Arrangør: Vesthimmerlands Musikforening

 4. december 2019 kl. 19.00

Talentklassens
julekoncert
Kulturskolen Vesthimmerland 
inviterer indenfor til 
Talentklassens julekoncert 
onsdag d. 4. december. 
Koncerten byder på både solo- 
og sammenspil. 

Billetpris: Gratis adgang
Arrangør: Vesthimmerlands Kulturskole
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Sing Sing Sing
– Kind of Christmas
Skilsmisserne, sneen, sovsen, stressen og sorgerne - og alt det sjove, selvfølgelig. Julen 
rummer det hele, og vi kan lige så godt overgi’ os. Dét gør de fem Sing Sing Sing’ere, når de 
for første gang drager landet rundt med deres bud på en vaskeægte juleturné.
Med lidt lånt, lidt nyt, lidt gammelt og faktisk også lidt ’blåt’ – men helt uden vatskæg og 
bjældegang – inviterer det garvede hold dig med til en anderledes julekoncert. Der er blevet 
kigget lidt i gemmerne, der er spolet lidt fremad, og i Sing Sing Sing-ånden serveres det hele 
med den velkendte Sing Sing Sing-lyd, glimtet i øjet og de håndspillede og personlige sange 
samlet i dét, de selv kalder for ’en anderledes julekoncert’.
Du kommer ikke til at vælte dig i et hav af velkendte ’syng med-sange’. Til gengæld kommer 
du til at høre en hel del af de julesange, du slet ikke vidste, du havde brug for – i en skysovs 
á la Sing Sing Sing og på en bund af vokalharmonier, der vækker juleglæden til livs - 
selvfølgelig også garneret med lidt af dét, du kender.
Og så bliver det alligevel jul. 
Billetpris: 270,- inkl. gebyr (Ticketmaster)
Arrangør: Vesthimmerlands Musikhus ALFA

11. december 2019 kl. 19.30
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ALFAS VENNER
Et medlemskab af ALFAs Venner er med til at sikre lokal opbakning til ALFAs fortsatte 
udvikling som kulturelt omdrejningspunkt i Vesthimmerland. Som medlem i ALFAs venner:

✓ Kan du være med til at sætte kulør på musikhuset i Kunstudvalget, som laver skiftende 
kunstudstillinger i foyeren.

✓ Kan du blive en del af et fantastisk hold af frivillige, som gør et stort og meget værdsat 
stykke arbejde for, at vi fortsat kan give publikum, kunstnere og gæster den bedste 
oplevelse i ALFA. 

✓ Får du rabat på udvalgte koncerter i ALFA.

✓ Støtter du nye tiltag, småanskaffelser og investeringer i musikhuset.

Medlemskab koster 100 kr. pr. person. Kontakt formand Ejner Larsen på 
ejner@ejner-merete.dk for at høre mere!

14

FRIVILLIG I ALFA
... ALFA kan ikke fungere uden! 

ALFA har omkring 40 frivillige i alle aldre. I forbindelse med arrangementer, har vi brug for 
hjælp på scenen, i kiosken, i garderoben, i billetsalget og i døren. Som frivillig i ALFA oplever 
du musik- og kulturlivet fra en ny side. Du møder glade gæster, ukendte og berømte kunstnere 
og musikere og, ikke mindst, andre frivillige. Af og til vil der også være mulighed for en 
smagsprøve på aftenens forestilling.

Vil du være med til at give borgere i Vesthimmerland gode oplevelser i ALFA? Send en mail til 
info@vmalfa.dk, så hører du fra os snarest.
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ERHVERVSKLUB ALFA
Erhvervsklub ALFA er et tilbud til virksomheder, der ønsker at bakke op om kulturlivet i Vest-
himmerland. Bliv medlem af en unik tværfaglig erhvervsklub og kom med indenfor i koncert-
salen, bag kulissen, og dybt ind i kunsten og musikkens verden. 
I Erhvervsklub ALFA knyttes stærke og meningsfulde bånd mellem erhvervslivet og kul-
turlivet. Relationer, hvor man kan få ny inspiration, udfordre hinanden, samt udvikle sy-
nergi og værdier sammen. Som kultursponsor bidrager du til at trække store nationale og 
internationale kunstnerprofi ler hertil, hvilket har en række positive afl edte effekter på blandt 
andet bosætning og rekruttering af arbejdskraft. En investering i et rigt kulturliv er også en 
investering i trivsel og livskvalitet.
Vi tilbyder sponsorpakker i fl ere forskellige størrelser, som tilgodeser mange moderne 
virksomheders behov for profi lering, attraktive modydelser, netværk og lokale interesser. Vil 
du være med til at skabe attraktive kulturtilbud i Vesthimmerland, så kontakt musikhusleder 
Lisbeth Jagd for at høre mere. 
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