
 

 
 

 

 

Kulturen rykker ud 
Et tilbud til Aalborg Kommunes landdistrikter 

 

Aalborg Kommune støtter kultur i landdi-
striktet. Vi booker og honorerer nedenstå-
ende kunstnere, som foreningerne kan 
vælge imellem mod en mindre egenbeta-
ling. Det er et krav, at der er offentlig ad-
gang til arrangementerne.  

Se nærmere oplysninger på bestillingssedlen. 

 

Tournesol 

Gode radiohits, en vokal i den absolutte super-
liga, guitarister som formår at vride det maksi-
male ud af instrumenterne, et indlevende og 
nærværende show, store fortolkninger af su-
blime rockklassikere og en god portion rap-
kæftet, jysk lune. Dette, kombineret med et 
hav af livejobs, har de sidste 14 år været med 
til at forme det Tournesol, som så mange pub-
likummer elsker. D’herrer Peter Buus, Henrik 
Mygind og Ole Østergaard spiller koncerter, 
der kunstnerisk og musikalsk er i en liga for 
sig. Her er simpelthen ingen slinger i valsen. 
 
 
 

 

Storm i … (her indsættes landsbyens navn) 

En cabaret om tegneren, humoristen og men-
nesket Storm P. 

I cabareten fortæller sanger og skuespiller 
Hans Dueholm og pianisten Allan Dahl Han-
sen historien om vores store humorist, satiri-
ker, tegner, variete-kunstner og maler Robert 
Storm Petersen. Storm P.’s hyggelige arbejds-
værelse på Asgårdsvej 17, Frederiksberg, 
danner rammen om forestillingen, og her mø-
der vi en lang række af hans figurer, som træ-
der ud af tegningerne, og sammen med Storm 
P.’s monologer og musik fra tiden leder os 
igennem tegnerens liv. 

 
 
 
Vild med sans – familiekoncert 
 
”Vild med Sans” er en musikalsk rejse som 
bringer børn og voksne på en tur rundt i krop-
pens 5 sanser. Vi leger med syns-, høre-, 
lugte-, smags- og følesansen og den finurlige 
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6. sans får sit helt eget fokus. Koncerten præ-
senterer børnene for et bredt udsnit af musi-
kalske genrer, heriblandt tango, hip hop, pop, 
rock, reggae m.fl. Musik og tekst er skrevet af 
Anna Vestergaard og Malene Horsfeldt, der 
begge har over 10 års erfaring indenfor bør-
nemusikkens verden. Vild med Sans er en 
aktiv familiekoncert, hvor publikum deltager i 
flere aktiviteter. 

 

 

 

Prime Time 

Trioen blev dannet for over 20 år siden, og 
det er et sammenspil, der slår gnister. Til jazz 
i oplandet er trioen blevet forstærket med en 
trommeslager, således at Prime Time nu er 
blevet en råswingende kvartet.  

Repertoiret består både jazz og latin, gamle 
velprøvede standards og egne kompositioner. 
Vi prøver at ramme den lækre klassiske 
jazzlyd, som vi beundrer bl.a. pianisterne Os-
car Peterson og Erroll Garner for! Så har tri-
oen i øvrigt en stribe CD-udgivelser bag sig. 

Søren Lundbye, piano 
Olav Gudnason, bas 
Jakob Mygind, saxofon 
Thomas Albæk Jakobsen, trommer 
 

 

 

Valgfri Kunstner 

Det er muligt for foreningerne i landdistriktet at 
få tilskud til andre kunstnere. Såfremt man 
selv booker og honorerer, sørger for en pro-
fessionel aflønning og sikrer sig at kunstnerne 
er professionelle yder vi et tilskud på 50 % af 
honoraret, dog max. 4.000 kr.  

 

Yderligere oplysninger: 

Kulturkonsulent Gitte Friis Therkildsen 
gitte.friis@aalborg.dk tlf. 25204166 

Landdistriktskonsulent Jane Tange Mathi-
asen jane.tange@aalborg.dk  
tlf. 25201945 
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