
 

 
 

Hans Theessink & Knud Møller 
Lørdag den 29. april 2023 på Kultunariet 

 
Denne aften har mange glædet sig til - en bluesaften 
med populære Hans Theessink og Knud Møller. 
Hver for sig kapaciteter i genren, sammen en ople-
velse, der giver gåsehud og smil på læben. Blues-
duoen er garant for, at publikum får en intens og 
medrivende koncert. Repertoiret består af Hans The-
essinks sange og traditionelle blues root numre. 

 
Fremført med Theessinks dybe, varme baryton går 
det lige i eftertænksomme blueshjerter. Dertil virtuost 
fremførte improvisationer. 
 
Begge har i deres respektive hjemlande, høstet priser 
og anerkendelser. Knud Møller bl.a. ”Årets danske 
instrumentalist”, Hans Theessink”Amadeus Music 
Award” i kategorien Jazz World Blues. 
 
Vi kan glæde os til en rigtigt flot aften! 
 
Billetpris:             kr. 200 

 

 
 

Nygaard, McLaughlin, Christiansen 
Fredag den 31. marts 2023 på Haslev Bibliotek 
 
Pia, Denis og Sune formidler irske sange, melodier 
og fortællinger autentisk og medrivende. Repertoiret 
spænder fra kendte pub-sange over romantiske bal-
lader, lystige drikkeviser og svingende melodier. 
 
Sune Christiansen har i de sidste ti år dykket langt 
ned i de irske musikalske traditioner. Efter flere op-
hold i Irland har han fundet sit egen klangbillede, 
både i sin sang og på banjo, tin whistle og bodhran. 
 
Denis McLaughlin er et stort navn inden for irsk fol-
kemusik i Danmark. Han er fra Derry i Irland og syn-
ger med en meget stærk og flot vokal. Han spiller 
guitar, oktav mandola, banjo, bodhran og bones. 
 
Pia Nygaard er uddannet folkemusiker fra syddansk 
musikkonservatorium og skuespillerskole i 2010, 
Sammen med Denis er hun blevet en skattet del af 
det irske folk-miljø i Danmark.  
 
Billetpris:             kr. 200 

 

Program 
forår 2023  

 
Lørdag den 14. januar  

 Benny Holst Trio 
 

Fredag den 10. februar 

Skye Consort & Emma Björling 
 

Fredag den 10. marts 

Mánran 

 
Fredag den 31. marts 

Pia, Denis og Sune 
 

Fredag den 29. april 

Theessink og Møller 
 

Koncerterne afholdes på: 
Haslev Bibliotek i den store sal i kælderen 
eller Kultunariet – festsalen. Hold øje med 
hjemmesiden. 
Koncerterne begynder kl 2000 

Til koncerterne åbnes dørene kl. 1930 
 

 

 

 

 

 

Billetter kan bestilles på vores hjemmeside: 
www.haslev-folk-club.dk                           

 
eller på tlf. 24211187 

 
Børn under 14 år ifølge med voksne: gratis 

 

http://www.haslev-folk-club.dk/


 

 

Benny Holst Trio 
 

Lørdag den 14. januar 2023, Kultunariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med Benny Holst kan vi virkelig præsentere et af 
dansk folkemusiks største koryfæer. Han startede 
som professionel musiker i 1968 og har spillet sam-
men med en lang række af dansk musiklivs store 
navne. 
 
Hans kærlighed til de gamle danske sange fik han 
med fra barnsben, hos sin bedstemor, Julie, som altid 
sang til sine daglige gøremål. Ud over selv at optræ-
de med gamle sange har Benny Holst selv skrevet en 
masse sange. Alt hvad han synger, har rod i en øm-
hed over for de små i samfundet og indignation over 
for uretfærdighed. 
 
Benny Holst optræder i trio med guitaristen Jacob 
Rathje og violin-troldmanden Martin Andersen. De 
leverer Bennys sange i sublim, virtuos indpakning. 
Glæd jer til en aften med genhør med sange – og til 
virtuos musik. 

 

Billetpris:              kr. 200 

 
 

 

Skye Consort & Emma Björling 
 

Fredag den 10. februar 2023, biblioteket  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emma Björling mødte det canadiske band, Skye 
Consort. ved et kulturprojekt i Montreal i 2017. De har 
sammen optrådt ved festivaler og koncerter siden da.  
Svenske Emma Björling har en fantastisk sangstem-
me. Til daglig er hun del af den succesrige, svenske 
vokalkvartet, Kongero, men arbejder også sammen 
med de tre canadiske musikere i Skye Consort. De 
underholder med et varieret repertoire af hvirvlende 
svenske polskaer, betagende hymner, groovy reels, 
lidenskabelige kærlighedssange og egne originale 
numre. Instrumenterne, der bliver virtuost håndteret 
af Alex Kehler, Amanda Keesmaat og Séan Dagher, 
inkluderer violin, nøgleharpe, cello, bouzouki, banjo 
og percussion. Og selvfølgelig rigtig gode stemmer.  
 
Se frem til en aften med varieret musik, der slår mu-
sikalsk bro over Nordatlanten. 
 

Billetpris:              kr. 200 

 

 

 
 
 
 

Mànran 
 

Fredag den 10. marts 2023, Kultunariet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 musikere på scenen. Det bliver en heftig aften! 
 
Mànran bliver betegnet som folkemusikkens super-
stjerner, for en koncert med dem går ikke stille for sig. 
Med en besætning, der, ud over de sædvanlige fol-
kemusikinstrumenter som violin og harmonika, omfat-
ter elektrisk guitar og trommer, samt TO sækkepiber! 
Det kan blive en aften, hvor det bliver svært at sidde 
stille på stolene i Kultunariet! Selv om det er musik 
med fut og fart i, så har de også har nogle meget 
melodiske og iørefaldende sange. 
 
Efter tre succesfulde studiealbum, lancerede Mànran 
deres nye album Urar i slutningen af 2021, og afslø-
rede en ny og spændende lyd. 
  
Mànran besøgte sidst klubben i 2017. Siden er san-
gerinden Kim Carnie lommet til. Øvrige deltagere er 
Aidan Moodie, (guitar), Gary Innes (harmonika), 
Ewen Henderson (violin), Ryan Murphy (sækkepibe), 
Mark Scobbie (trommer) og Marcus Cordock (el-bas). 
 
Da Mànran er et populært band, skal I ikke vente for 
længe med at købe billetter. 
 
Billetpris: 225,- kr. 


