
 
 
 
 
 

 

Honorary Board 
 

Viktoria Mullova, violinist 
Zubin Mehta, dirigent 

Maxim Vengerov, violinist og dirigent 
Sigurd Barrett, pianist, entertainer, komponist og forfatter 

Thomas Søndergaard, dirigent 

 
 
Holstebro, 17. november 2022 

 

 

Klassiske Dage 
Bisgårdmark 16,  
DK-7500 Holstebro 
www.klassiskedage.dk 

Janne Thomsen, fløjtenist og festivaldirektør, jt@klassiskedage.dk 
                          Uffe Munkgaard, producent, +45 25 34 25 96, um@klassiskedage.dk 

Vestjysk Bank: 7600 - 154 78 35 
CVR. nr. 3515 0331 

 

Klassiske Dages juleshow varmer op med besøg på lokale plejehjem 
Igen i år vil Klassiske Dage i samarbejde med Lions Club Holstebro spille for lokale 
plejehjemsbeboere som optakt til årets julekoncert i Nørrelandskirken. 

Klassiske Dage byder traditionen tro på julestemning og et glædeligt gensyn med Holmens Vokalensemble 
under ledelse af Slotsorganist, Jakob Lorentzen, en talentfuld trio fra OrkesterEfterskolen og Janne 
Thomsen på fløjte. Det foregår i Nørrelandskirken tirsdag 29. november kl. 19:30. 

Årets inviterede litterære gæst er Lone Hørslev, opvokset i Holstebro og aktuel 
med den flot anmeldte bog “Halvt i himlen”. OrkesterEfterskolens Kor ledes i år 
af Asbjørn Faleide Fristad, som ud over at være meget dygtig kordirigent også 
er skolens forstander. Der vil være masser af hjertevarm musik, som fejrer 
julen samt værker af den prisbelønnede ukrainske komponist, Valentyn 
Silvestrov og den franske impressionist, Claude Debussy. 

Efter sidste års meget positive oplevelser vil Klassiske Dage igen i år besøge 
lokale plejehjem for at spille og synge sammen med beboerne, alt sammen 
som optakt til julekoncerten og for at sprede juleglæde hos dem, som ikke selv 
kan møde op til koncerten i kirken. 

De gratis mini-koncerter på plejehjemmene afvikles i samarbejde med Jørgen 
Møller og Lions Club Holstebro, som har en årelang tradition for at uddeling af 
julestjerner til beboerne på plejecentrene. I Vemb og Ulfborg er det Lions Club 
Ulfborg, som sponsorerer julestjernerne. 

Ved koncerterne på plejecentrene spiller Janne Thomsen fløjte, akkompagneret af pianist Jacob Lidåkra, 
som til daglig er lærer på OrkesterEfterskolen. 

I år udvides projektet på to måder, nemlig ved at inkludere unge talenter fra OrkesterEfterskolen sammen 
med Janne Thomsen, Jakob Lidåkra, Jørgen Møller og, desuden vil koncerterne i år strække sig over 2 dage 
på alle Holstebros plejehjem med den vestlige del af kommunen Vemb og Ulfborg nu inkluderet. 

- Vi ser alle frem til at spille både julemusik samt kendte værker af blandt andet Carl Nielsen og Schubert. 
Programmet indeholder også to fællessange, nemlig: ”En rose så jeg skyde” og ”Dejlig er Jorden”, som det 
vil glæde os at synge sammen, siger Janne Thomsen, fløjtenist og kunstnerisk leder af Klassiske Dage-
festivalen i Holstebro. 

Hun forventer allerede nu, at jule-konceptet vil blive udvidet endnu engang næste år. 

- I 2023 påtænker vi endnu en udvidelse, så vi også får den østlige del af kommunen med. Her skal vi til 
Vinderup for at bringe musik og juleglæde ud til de, der ikke kan være med til julekoncerten i 
Nørrelandskirken, siger hun. 

Klassiske Dages julekoncert i Nørrelandskirken har de seneste år spillet for fuldt hus. I skrivende stund er 
der næsten udsolgt, så det er sidste udkald, hvis man vil sikre sig en billet. 
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FAKTA om plejecenter-koncerter 
Klassiske Dage afvikler 29. november sin årlige julekoncert i Nørrelandskirken. Som optakt turnerer 
Klassiske Dage med et forkortet program på plejecentrene Thorshøj, Mellemtoft, Parkvænget, 
Beringshaven og Alstrup Friplejehjem. 

Som noget nyt i år, glæder det os også at kunne lægge vejen forbi Vemb og Ulfborg den 28. november og 
1.december. I år 2023 håber Klassiske Dage at kunne få Vinderup med også. 

På plejecentrene spiller Janne Thomsen (fløjte) og Jacob Lidåkra (klaver) samt talenter fra 
OrkesterEfterskolen: 

Mandag eftermiddag (28. november) spiller: Asta Bundgaard Wanscher, cello, 16 år, fra Allerød, Christian 
Byskov, guitar 16 år, fra Hørsholm, Frederik Kjærsgaard Flinker, violin, 16 år, fra Daugård, Elmer Uldal 
Vildersbøll, cello, 15 år, fra København og Carl Frölich, klaver, 17 år, fra Ærøskøbing . 

Torsdag eftermiddag (1. december) spiller: Erin Holm, cello, 15 år, fra Rønne, Johan Thor, guitar, 15 år, fra 
Vildbjerg, Alva Lissau-Jensen, violin, 15 år, fra Gudhjem, Anders Sahner Ockelmann, cello, 16 år, fra Nivå, 
Maria Langenbach, klaver, 16 år, fra Hannover. 

www.klassiskedage.dk 

 

PROGRAM - INFO TIL BAGGRUND FOR PRESSEN: 
Mandag den 28.11 besøges: 

Kl. 11.00 – 11.30 Alstrup Friplejehjem  
Kl. 13.30 – 14.00 - Ulfborg Aktivcenter – Plejeboligleder Sine Snejbjerg tlf. 9611 4491 

Kl. 14.00 – 15.00  
Kl. 15.00 – 15.30 - Krohaven i Vemb- Plejeboligleder Bettina Birkkjær Bendtsen tlf. 9611 4481 

Torsdag den 01.12.  besøges: 

Kl. 09.30 – 10.00 - Thorshøj Plejecenter - Forstander Dorte Biehl tlf. 96105411 eller sekretær Trine 
Østergaard, tlf. 9610 5410 
Kl. 10.00 – 11.00 – Transport 
Kl. 11.00 – 11.30 – Plejecenter Mellemtoft - Plejeboligleder Mette Kistrup Terkelsen Bergkvist, tlf. 9611 
4411 
 Kl. 11.30 – 13.30 – Transport og middagspause 
Kl. 13.30 – 14.00 – Plejecenter Parkvænget - Hus B stuen, Parkvej 88 - Plejeboligleder Maj-Britt Pedersen 
Friborg tlf. 9611 3409, eller Gitte Pilgaard Houensgaard tlf. 9611 4401 

NB: TV-MidtVest optager koncerten på Parkvænget  

Kl. 14.00 – 15.00 – Transport 
Kl. 15.00 – 15.30 – Plejecenter Beringshaven – Plejeboligleder Christina Thurid Rokkjær tlf.9611 4256 

 
 

http://www.klassiskedage.dk/
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