
 

 

 
 
 

Generalforsamling  Polyfon             
 
 
 
 
 
       Mandag den 23. januar19.30 på Ans kro. 
 
 
 
 

∗ Formanden/k åbner generalforsamlingen. 
. 

∗ Valg af dirigent. 
 

∗ Formanden/k aflægger beretning.  
 

∗ Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
 

∗ Fastsættelse af kontingent for 2012. Bestyrelsen fore-
slår 150 kr. 

 
∗ Indkomne forslag. Bl.a. vedtægtsændring. 

 
∗ Valg af bestyrelse. Steen Løkkegaard og Bente Holm er 

på valg. 
 

∗ Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
 

∗ Valg af revisorer. 
 

∗ Valg af revisorsuppleant.                                                           

∗ Evt. 
 
 
. 
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 Sæsonprogram for musikforeningen 
 

 Polyfon 
 

   Ans - Kjellerup 



 

 

  

 Hvad vil vi med musikforeningen 
 
 
 

 
∗  VI vil fremme kendskabet til folkelig og klassisk musik. 
 
∗  Vi vil søge at vække og fastholde den brede befolknings  

  musikglæde. 
 
∗  Vi vil fremme det grænseoverskridende og kreative ved  

  opførelsen af koncerter og musikaftener, bl.a. ved at be- 
  nytte traditionelle og utraditionelle lokaler til arrange- 
  menterne. 

 
Har du lyst til at være med, kan indmeldelse ske til: 

 
Bestyrelsen: 

Kasserer 
Bjørn Ringgaard 
Tlf. 86 87 09 43 
polyfon@illerhuse.dk 
 
Bent Kragh 
Tlf. 35 11 74 37  
kragelykken@energimail.dk 
 
Kirsten Villumsen 
Tlf. 86 87 06 07 
Villumsen.ans@tdcadsl.dk 
  
Knud  Ove Mandrup 
Tlf.  86 87 01 05 
Kom@km.dk 

 
Bente Nørskov Holm 
Tlf. 86 65 83 27 
holmrisager@mail.dk 
 
Steen Løkkegaard 
Tlf. 86 88 22 80 
loekkegaard@privat.dk 
 
Formand: 
Peter Flint 
Tlf. 86 87 06 62 
peter.flint@skolekom.dk 

Ønsker du at høre sidste nyt om koncerterne, kan du gå ind 
på foreningens hjemmeside, hvor du også kan give din me-
ning til kende:                         www.polyfonmusik.dk 

 

 

Klarinetkoncert 
Mathias Kjøller og  

Silkeborg Kammerorkester 

Skoletorvet         Kjellerup Skole 
Lørdag 17. november  14.00 

Silkeborg kammerorkester har i efteråret besøg af klarinettisten Mathias 
Kjøller og skal lave koncerter med ham i det midtjyske . Det er lykkedes for 
POLYFON at lokke orkesteret til at give en koncert i vort regi. Orkesteret vil 
underholde med  Mozarts  klarinetkoncert . Desuden vil orkesteret underhol-
de med en symfoni, - også af Mozart. 
Mathias Kjøller (f. 1985) har siden 2007 været soloklarinettist i Aarhus 
Symfoniorkester, og siden efteråret 2011 er han ansat som 2. soloklarinettist i 
Radiosymfoniorkestret. Det er altså én  af Danmarks helt store kommende 
stjerner inden for den klassiske musik, vi får besøg af. 

Medlemmer:   100 kr  Andre: 150 kr      



 

 

Sognehuset Ans  -  ved Kirken 
Onsdag 24. oktober   19.30 

Gunde og Grib 
Henrik & Erik 

Medlemmer:  100 kr  Andre:150 kr      

 
 
Grip og Gunde: Tradition og nærvær. Glad duo med skønne, for mange af 
os dejlige og genkendelige tekster, nordiske sange, viser og stærke ballader.  
Om duoen: 
Erik Grip: I mere end 45 år har Erik Grip sunget sange og viser på sin helt 
egen måde, og et stort publikum elsker at høre såvel de nye som de gamle 
sange. Han har til dato udgivet ikke mindre end 30 album. Alle kender san-
gene "Velkommen i den grønne lund", "Rose skal vi danse", "Små hjul" og 
"Åbent landskab" 
Henrik Gunde: 40 årig pianist, er uddannet ved Vestjysk Musikkonservato-
rium og har siden midten af 1990erne spillet i en lang række ensambler her-
under DR's Big Band, Tivolis Big Band, Gunde on Garner m.fl. Henrik 
Gunde har bl.a. indspillet en lang række Errol garner inspirerede CD'er og 
Bent Fabricius-Bjerre numre. Når han sidder bag tangenterne så swinger 
det!!! 

 

 

Til opslagstavlen                                                             POLYFON 

   2012-Program                      
 

Nytårskoncert:     Søndag 8/1 14.00  
Kunstnere:  Midtjysk kor, Tine Fenger, 
  Birgit Lyngholm, Jan Lund: 

 Musicals og operetter. 
Sted:       Skoletorvet Kjellerup. 
 
Midtjysk Folkemusikfestival:  Torsdag 26. januar 19.30 
Kunstnere:      Irish Slice 
Sted:       AIKCenteret 
 
Barokkoncert:     mandag 12. marts 19.30  
Kunstnere:      Susanne Rydén og 
       HanneTollböll 
Sted:       Grønbæk Kirke 
 
Rytmisk koncert:    Fredag d. 13. april 19.30 
Kunstnere:      M. C. Hansen m.fl 
Sted:       Den Gamle Biograf 
 
Tange Sø Folk Festival:   Lørdag 18. august 
Kunstnere:      Modvind  
Sted:       Tange Søbred. 
 
Klaverkoncert:        Torsdag 20. september 19.30 
0Kunstner:      Mikkel Møller Sørensen 
Sted:       Grønbæk Præstegård  
 
Koncert:      Onsdag 24. oktober 19.30 
Kunstnere:      Henrik Gunde Og Erik Grip 
Sted:       Sognehuset 
 
Klarinet-koncert:    Lørdag 17. november  14.00 
Kunstnere:                                               Mathias Kjøller og Silkeborg 
       Kammerorkester 
Sted:                                                       Skoletorvet      
      

 
Koncerterne er støttet af Statens Kunstfond  

 
Forsalg af billetter finder sted 14 dage før koncerterne 

 
 i Den gamle Biograf, Kjellerup, og SuperSpar, Ans.  



 

 

Midtjysk kor 

   Nytårskoncert 2012 
Søndag 8/1 14.00 

Skoletorvet, Kjellerup 
 

Efter mange opfordringer gentager vi succesen 
Dog med nyt repertoire 

 
Få derfor atter engang en god og uforglemmelig start på det 
nye år med en sprudlende og champagneboblende koncert 

med vort traditionsrige lokale 
Midtjysk kor 

Dirigent Anja Bräuner Højgaard 
sammen med de to dygtige operasangere 

Birgit Lyngholm og Jan Lund 
akkompagneret af vor lokale dygtige pianist 

Tine Fenger 
Festlige operettetoner og 

highligts fra kendte og populære musicals. 
 
 
 

Skoletorvet         Kjellerup Skole 

 

 

Grønbæk Præstegård tirsdag 20 sept.  19.30 

Medlemmer: 80kr  Andre: 120 kr      

Mikkel Møller Sørensen 
Klaverkoncert 

 

Polyfon er naturligvis medarrangør 

Lokale Mikkel Møller Sørensen, der stammer fra Bjerringbro, 
spillede sin første solokoncert i 2005 som 17-årig i Grønbæk 
Præstegård i en koncert arrangeret af Polyfon. Dengang havde 
han først været elev af organist Olav Pedersen, Bjerringbro, og 
derefter elev af Klaus Andersen på Klaverskolen Gradus, Århus. 
Efterfølgende har han studeret ved Det Jyske Musikkonservatori-
um hos prof. John Damgaard, hvor han afsluttede bachelorgra-
den med topkarakter i 2009. Han har desuden deltaget i 
masterclasses hos rigtigt mange internationale eksperter.  
Vi glæder os til et genhør med Mikkel, som vil spille værker af 
Bach, Beethoven, Scriabin og Prokofiev i præstegårdens  hygge-
lige stuer.  
Mikkel, der i dag bor i Hannover,  har spillet klaverkoncerter 
med store symfoniorkestre og vundet flere guldmedaljer i talent-
konkurrencer. Imponerende. 



 

 

Den gamle Biograf      Kjellerup  
Fredag 13.april 19.30 

MC Hansen Band 

Medlemmer: 100 kr  Andre: 150 kr      

Her er en dansk kunstner, der ligefrem emmer af overskud, talent 
og spilleglæde. Med et klangligt rum, der minder om The Notting 
Hillbillies, slentrer MC Hansen og hans lille flok af seje musikere 
gennem et repertoire, der kunne være komponeret af  hvem som 
helst med lange rødder i den amerikanske bluestradition. Men som 
er komponeret af ham selv og hans superband.  

MC Hansen bor i området mellem folkesange, blues og country mu-
sik. Med sig har han Danish Music Award-prismodtagerne Uffe 
Steen på guitar og Morten Brauner på bas og trommeslager Jacob 
Chano og sammen fortæller de de musikalske historier om Dom-
medag, trafikken, månen, togvogne, årstiderne og de mennesker 
vi alle sammen kender men ikke nødvendigvis vil kendes ved. 
Uffe Steen og Morten Bräuner er i øvrigt gamle kendinge i Polyfon-
regi, idet de begge spiller i blues-bandet Shades of Blue, vi havde 
besøg af i 2009 - ligeledes i Den gamle Biograf. 

 

 
Medlemmer: 150 kr    Andre:175 kr      



 

 

IRISH SLICE 

AIKCenteret   -  Sportsvej    - Ans 
Torsdag 26. januar 19.30 

Medlemmer: 60 kr  Andre: 80 kr.      

Irish Slice er en folkemusikgruppe, bestående af 4 glade gutter fra 
omegnen af Silkeborg. Vi har eksisteret siden 2005, og spillet mange 
koncerter rundt omkring på cafeer, spillesteder, ved "Irske aftner" i 
forsamlingshuse, og ved private arrangementer. 
 
Musikken som vi spiller har dybe rødder i den irske folkemusik. Ikke 
alle numre stammer fra Irland, men den irske "sound" går igen hver 
gang vi ta'r et nyt nummer i kærlig behandling. Vores forsanger Palle, 
introducerer numrene med stilfærdig lune, og han sørger altid for at 
man også får den gode historie med, som tit knytter sig til sangene. 
Og publikums reaktion er tit, at man føler sig hensat til en Irsk pub. 
 
Vi spiller stille ballader, kendte "synge med sange", og masser af fest-
lig instrumental musik, hvor især bandets unge violinist Mads, trylle-
binder publikum med sit spil. 

 

 

Susanne Rydén  og Hanne Tolbøll 

Grønbæk Kirke  mandag 12. marts 19.30 

Medlemmer: 80 kr  Andre: 120 kr      

BAROKKONCERT 

Barok-arier med svensk stjernesopran  
Der vil være smukke arier, vidtspundne kolloraturer samt virtuose 
satser af de største barok-komponister, når den svenske stjerne-
sopran og barokspecialist Susanne Rydén og blokfløjtevirtuosen 
Hanne Tolbøll Nielsen her står i spidsen for barokensemblet Canti-
ca Consort. Musikerne spiller på barok-instrumenter og søger et 
autentisk udtryk for denne sprudlende periode i musikhistorien. 


