
PROGRAM 
-for efteråret 2008

Kulturstafetten er en forening, der har til 
formål at iværksætte og afholde kulturar-
rangementer i den sydlige del af Silkeborg 
kommune.

Mange af arrangementerne foregår i Med-
borgerhuset Toftebjerg, men der bliver 
derudover lavet kulturarrangementer 
andre steder i området.

Støt op om Kulturstafetten, så vi kan ud-
bygge det kulturliv, der allerede er i god 
vækst i den sydlige del af kommunen.

Alle kan blive medlem, -det koster blot 
100 kr. om året. 
Kulturstafetten kan kontaktes via 
Medborgerhuset Toftebjerg, Røllikevej 3, 
8653 Them, Tlf. 87 97 34 45, 
-hvor også billetter til vores arrangemen-
ter kan købes.

www.kulturstafetten.net
www.medborgerhusettoftebjerg.dk



25. september kl.20
Laura Mo
www.lauramo.dk
Pris 100 kr.
-med spisning 160 kr. 

8. oktober kl. 20
Valravn
www.valravn.net
Pris 100 kr.
-med spisning 160 kr.

22. oktober kl.20
Allan Olsen
www.allanolsen.dk
Pris 180 kr.
-med spisning 240 kr.

30.  oktober kl.19.30
Spil Dansk
www.spildansk.dk
Pris 40 kr.
-med spisning 100 kr.

5. november kl.20
Thomas Buttenschøn
www.myspace.com/buttenschon
Pris 140 kr.
-med spisning 200 kr.

19. november kl. 19.30
Ayoe Angelica
www.ayoeangelica.dk
Pris 125 kr.
-med spisning 185 kr.

26. november kl.19.30
Katrine Madsen
www.katrine-madsen.dk
Pris 125 kr.
-med spisning 185 kr.

Laura Mo er dansk sangerinde og sangskriver 
fra Vendsyssel i Nordjylland.
Efter mange års hårdt arbejde med musikken er 
Laura Mo nu endelig klar til at præsentere sine 
sange for Danmark, sange fyldt med akustisk 
lidenskab og poesi om det nære i det store.

Det indgår ikke just i dagligdagens rutine at få 
udsat sanseapparatet for en drejelire, men snyd 
ikke dig selv for blot en enkelt gang at prøve 
det. En kærkommen lejlighed kunne netop være 
i forbindelse med Valravns funklende debut, 
hvor den indgår i samspil med middelalderin-
strumenter og elektroniske beats. Med i stalden 
har Valravn da også blandt andre Martin Seeberg 
fra hedengangne Sorten Muld.

Allan Olsen har gennem snart 30 år cementeret 
sin position som én af landets mest respektere-
de, succesfulde og hyldede sangskrivere. Senest 
udsendte CD MULTO IMPORTANTE er udgivet på 
A.O.’s eget produktionsselskab, ZooBaba.

Vær med i årets største festdag for dansk musik. 
Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive 
udforsket og fejret mindst én gang om året. På 
Spil Dansk Dagen sætter musikglade mennesker 
i hele landet fokus på dansk musik og skaber en 
storstilet festdag med en overflødighed af kon-
certer og arrangementer. En  af dem foregår i 
Them i Medborgerhuset Toftebjerg.

For halvandet år siden debuterede den nu 
22-årige Thomas Buttenschøn med albummet 
”Fantastiske mandag”. Nu er den halvt zambi-
anske sanger og sangskriver med den spinkle 
falset og fyldige soul-vokal klar med opfølgeren 
”Billeder af min baggård” Et funket og blueset 
poprock-album, hvor der er skruet lidt ned for 
jazzen og op for soulen og udsynet.

Den dansk/etiopiske sangerinde Ayoe Angelica, 
20 år, debuterer med albummet I’m Amazed. 
I samarbejde med produceren Mads B. B. Krog 
skaber hun et yderst personligt udtryk i et mu-
sisk grænseland imellem støvet electronica, 
lo-fi jazz og melodisk soul.

Katrine Madsen har for længst slået sit navn 
fast som en af Skandinaviens største jazzvoka-
lister. Anmeldere har strøet roser og stjerner 
udover hendes koncerter og  CD-udgivelser. Ka-
trines musikere danner et meget erfarent team 
som sammen skaber mirakler af nærvær og liv.


