PROGRAM FOR SPIL DANSK UGEN

Fanø fejrer Spil Dansk ugen i uge 44 med musikalske oplevelser for store og små.
Mad, koncert og bal i Sønderho Forsamlingshus

Fællessang for alle øens seniorer

Fredag d. 28/10
Spil dansk arrangement arrangeret af Sønderho Forsamlingshus. Nærmere detaljer følger på hjemme- hhv. facebooksiden.

Realen torsdag d. 3/11 kl. 16-17
Traditionen tro indbydes alle øens seniorer til fællessang.
Musikken leveres af Agnete og Bent Steffensen.
Der serveres kaffe. Gratis.

Folkekons inviterer til en inkluderende fest
Realen mandag d. 31/10 kl. 19
6 folkemusikstuderende byder på et bredt udvalg af nykomponeret folkemusik og traditionel dansemusik. Som aftenens
hyggelige afslutning, instrueres der i dans.
Gratis. Arrangeret af Kulturelt Samråd.

Morgensang i Nordby kirke
Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9-9.30 i uge 44.
Start dagen med fællessang og et par ord til eftertanke.

Syng og lyt med Kulturskolen

Koncert med Stories From the Countryside
Sønderho Kirke d. 4/11 kl. 19
Kan musik uden lyrik fortælle historier? Det er dette orkester
overbevist om, så kom med til en koncert hvor melodien er i
fokus. Orkesterets drivkræfter er Troels Buur Jensen og Benjamin Møller Kirketerp. Gratis. Arrangeret af Kulturelt Samråd.

Jazzklubben – Gert Jacobsen og Finn Odderskov
Kvartet feat. Ann Farholt. Strien d. 4/11 kl. 20.30

Fanø Plejecenter tirsdag d. 1/11 om eftermiddagen
Tidspunkt vil fremgå af opslag på centeret. Gratis.

Denne kvartet spiller dansevenlig swingmusik i en fortættet
og varm stemning, der sender folk ud på dansegulvet.
Pris: medl.: 80 kr./gæster: 110 kr./Årskort: gratis

Tirsdagskoret i Sønderho

Musikforeningen byder på Kronows CV og Barquentine

Sønderho Forsamlingshus tirsdag d. 1/11 kl. 19.30-21.30
Sangaften, hvor Agnete og Bent Steffensen spiller, og der synges efter DGI-sangbogen og den nye fanøsangbog »SamlesSkilles«. Der serveres hjemmebag og kaffe/te i pausen.
Pris: 10 kr. alt inkl.

Realen d. 4/11 fra kl. 19
Aftenen åbnes af Kronows CV, som leverer stærke fortolkninger af CV Jørgensens sangskat. Senere er der lagt op til en
gedigen piratfest i selskab med Barquentine, hvor klassiske
shanties får nyt liv og form. Få ungerne passet og kom ned
fra haciendaen – Det blir fantastisk! Gratis. Arrangeret af Musikforeningen og Realen – Fanøs Kulturhjerte

Musikalsk legestue i Nordby Kirke
Onsdag d. 2. november kl. 10-10.45.
Øens mindste (1-3 år) inviteres med en voksen til musikalsk
legestue med danske sange og sanglege under ledelse af musikpædagog Cecilie Sønderskov Hansen.

Spil Dansk og ribbensteg i Rindby Forsamlingshus
Onsdag d. 2/11 kl. 18
Syng med på dansk producerede sange med Torben og Elmer
mens Ribbenstegen nydes i godt selskab.
Pris: 65 kr., u. 12 år halv pris, u. 3 år gratis
Tilmelding: evybech@bbsyd.dk eller tlf.nr. 22413201.

Der kommer løbende arrangementer til, så opdater dig
på www.fanoe.dk eller www.fanøkalender.dk, hvor alle
Spil Dansk arrangementer vil fremgå. Også i vores kommunale institutioner vil der være Spil Dansk arrangementer i denne uge. Spil Dansk på Fanø er arrangeret i
et tæt samarbejde mellem Fanø Kommune og øens
mange foreninger og institutioner.
Vi glæder os alle til at se jer
til de mange musikalske oplevelser.

