
Søndag eftermiddage (fra 13.00 - 17.00) 
Før underholdningen vil der blive serveret en let anretning. 
(Denne er inkluderet i billetprisen - dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 
 

23. august: .  
De farende Svende              
Herlige fællessange og højt humør! 
 

30. august:  
Mads Toghøj       
Et af de rigtig gode nye navne på den danske musikscene. Mads 
spiller en fin blanding af sine egne sange, bl.a. om sin hjemstavn på 
Skagen samt en række flotte versioner af  sange fra Elvis Presleys, 
Johnny Cash og flere ligesindede. 
 

6. september:  
Bibi & Snif med Henrik Skriver    
Noget af det allerbedste indenfor dansk country. Herlige country-
klassikere suppleret med Henrik Skrivers sublime countryguitar (Ny 
CD ude!). 
 

13. september:      
Peter Vesth, Louise Espersen, Joane Reinholdt,  
Jens Varmløse & Kristian Rusbjerg    
Peter Vesth er denne eftermiddag sammen med to velsyngende 
piger, en fantastisk guitarist og Danmarks bedste harmonikaspiller! 
 

20. september: 
Lotte Riisholt med band.      
Den nye Dansktop Dronning optræder i Vesthhuset med alle sine 
hits - krydret med countrynumre, Edith Piaf-numre og svenske viser. 
 

25. oktober: 
”Lune” Carlsen      
Festlig eftermiddag med Danmarks bedste Kim Larsen sanger og 
hans forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar. 
 

1. november: 
Kisser og Søren      
Kisser og Søren har opnået stor respekt som foregangs ” mænd” for 
den ægte danske populær musik. Kom og syng med på de iørefal-
dende melodier. 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vesthhusets forrygende julefester:  

 
Herlig julestemning, der er  julepyntet over alt! Kom og 
besøg de hyggelige boder med massevis af juleting, æble-
skiver og gløgg samt lækre pølser fra grillen.  
 

15. november:      
Stort juleshow med Keld & Hilda Heick 
Garanteret julehygge! (Inklusiv stor, lækker julebuffet!) 
 

22. november:      
Peter Vesths forrygende juleshow 
med  Peter Vesth, Louise Espersen og Kristian Rusbjergs orkester.   
(Inklusiv stor, lækker julebuffet!) 
 

28. november:      
Peter Vesths forrygende juleshow 
med  Peter Vesth, Louise Espersen og Kristian Rusbjergs orkester.   
(Inklusiv stor, lækker julebuffet!) 

29. november:      
Vestthvennernes store Juleshow (Kun for Vesthvenner!) 
(Inklusiv stor, lækker julebuffet) 
 

12. december:       
Peter Vesths forrygende juleshow 
med  Peter Vesth, Louise Espersen og Kristian Rusbjergs orkester.   
(Inklusiv stor, lækker julebuffet!) 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Torsdag aftener (18.00 - 22.00) 
Til aftenens arrangement blive serveret en lækker varm ret) 
(Denne er inkluderet i billetprisen - dog ikke ved ”gratis” arrangementer!) 
 

20. august:  
”Lune” Carlsen      
Festlig aften med Danmarks bedste Kim Larsen sanger og hans 
forrygende band med bl.a. Søren Sebber på guitar. 
 

LØRDAG d. 29. august: 
Kristian Rusbjerg og Peter Vesth    
En festlig aften med en god blanding af lystige sange og smukke 
ballader, krydret med Kristian Rusbjergs fantastiske harmonika-
spil! 
 

3. september: 
SpaceMakers       
Endnu en aften med forrygende Rockn´Roll.  
Herlig fynsk gruppe med bl.a. Jørgen Mader i spidsen. 
 

17. september: 
Christensen & Kanne Folkband    
Velkingende folktoner—krydret med herlige danske sange som f.eks: 
”Dr. Tand!” 
 

1. oktober: 
The Great Pretenders     
The Turtles, The Hollies, The Searchers, The Who og selvfølgelig The 
Rolling Stones og The Beatles, bliver præsenteret i et energisk show 
med flotte vokalharmonier.  
 

15. oktober: 
Klaus & Servants      
Et af Danmarks allerbedste orkestre. 
Ekstra: ”Tip et Hit!” 
 

TIRSDAG d. 27. oktober kl. 19:30: 
Spil Dansk Aften     Gratis adgang! 
Kom og hør nye talenter blandet med mere etablerede navne. 
 

29. oktober: 
Rocking Ghosts     
Et af Danmarks bedste show- og livebands - Oplev alle deres store pla-
dehits live. Oh, Oh, What a Kiss - Belinda og mange andre. 
 

12. november: 
 Chimbo´s Revival    
  
Chimbo´s Revival er igen på banen med deres festlige Rock´n´Roll show 
med musik fra Rockens barndom bl.a. ”Rock Around the Clock” og an-
dre forrygende hits.  
 
 

Efterårsprogram 
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Husk at bestille bord i god tid! 


