
Det har været en stor glæde at kunne dele så fantastiske gode stunder 
med skøn musik i året 2022 i denne 18. version af Klassiske Dage. 
Vi har modtaget så megen dejlig ros og feedback, især også fra de 
inviterede musikere, som har været glade for at gæste os i år. >>>
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Tak fordi i mødte så talrigt op, senest til julekoncerten og tak også for 
oktober festivalen, hvor vi fik belyst temaet ”Fuglen under himlen” i 

fællesskab med dette års inviterede musikere og medvirkende fra nær og fjern.  

Jeres tiltro til os giver os fornyet energi, skaberlyst og kræfter til næste års 
program, som i skrivende stund allerede er i støbeskeen. 

Kryds i kalenderen 27. september til 1. oktober 2023!

DR P2’s optagelser fra oktober festivalen findes fortsat på 
hjemmesiden ifald man har lyst at genopleve 2 af efterårets toner fra 

Klassiske Dages ”Fuglen under himlen”: ”Fine feathers - 
Birds Know no Borders” og ”Stækkede vinger. 

>>>

http://www.klassiskedage.dk
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SE MED PÅ TV MIDTVESTS UDENDELSER 
FOR KLASSISKE DAGE

TV-MidtVest har også fulgt med os lidt af vejen og her kan opleves 
2 udsendelser, der hænger lidt sammen:

JULESTJERNERNES KONCERT
Lions Club Holstebro har en 20-årig tradition for 
uddeling af julestjerner til beboerne på 
Holstebros plejecentre v. Jørgen Møller. 
Inspireret af denne smukke gestus, så 
startede Klassiske Dage, v. fløjtenist Janne 
Thomsen og pianist og underviser, Jacob 
Lidåkra fra OrkesterEfterskolen, et samarbejde 
med Lions i 2021, som et fælles tiltag, hvor vi 
bragte ”Julestjernernes koncert” ud på plejecen-
tre i Holstebro, for at akkompagnere blomsterne 
fra Lions med musik og julens toner.  

NÅR ORDENE SVIGTER, TAGER 
MUSIKKEN OVER
Programmet handler om N. Peter Thomsen, tidl. 
Thomsens Bogtrykkeri, fhv. bestyrelsesmedlem 
af Musikteatret Holstebro, Holstebro Musikskole 
og tidl. medstifter og arr. af JASS festivalen i 
Holstebro. Diagnosen alzheimers faldt i år 2011, 
og Peter Thomsen har de seneste to år boet 
på plejehjem. Udsendelsen handler om Peters 
glæde ved musikken, som han deler med sin 
datter, Janne Thomsen, i sammenspil for fløjte 
og mundharpe. sange, som de øver og spiller 
sammen. 

Klik foto og se med

Klik foto og se med.

https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/demens-goer-det-svaert-at-finde-ordene-far-og-datter-taler-gennem-musikken
https://www.tvmidtvest.dk/programmer/julestjernernes-koncert
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TUSIND TAK TIL VORES 2022 SPONSORER

Fra Klassiske Dage ønsker vi god fornøjelse,
en rigtig glædelig jul, og et godt nytår!

Vi glæder os til genhør i 2023!

 Team Klassiske Dage


