
Bestyrelsen arbejder for, at byens ”kulturperle” i Vestergade 20  
fortsat kan bestå med et bredt udbud af kulturelle arrangementer.
Støt op om Vojens Kultur- & Musikhus -  gerne med et økonomisk bidrag 
og i hvert fald med fysisk fremmøde så meget som muligt.
Ved frokostjazz-arrangementer serverer vi også i det kommende år snitter 
og til alle arrangementer øl, vin, kaffe, småkager og snacks.

Bliv medlem af ”HUSETS VENNER” 
Bestyrelsen har fastsat prisen for et medlemskab i 2020  
til kr. 150,- pr. person.
Betaling kan ske på følgende måder: 
•	 	Danske Bank Reg. nr. 0994. Konto nr. 4810481226  

– husk ved netbankbetaling  at anføre mail eller  
postadresse i rubrikken ”medd. til modtager”.

• Mobile pay nr. 301570
• Ved indgangen ved et af vore arrangementer.

Nyhedsmail
Vi vil gerne have mulighed for at sende dig elektronisk post  
og dermed spare porto.
Oplys venligst mail adresse og evt. ændring til:  
mail@vojenskulturhus.dk

På gensyn og med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Lørdag	den	25.	januar		kl.	11.00	–	14.00	

Frokostjazz	m/Jazzorkestret	
”Neanders	Jazzband”

Entré: Kr. 85,-

Fredag	den	7.	februar		kl.	16.00
Fernisering udstilling med

Viggo	Jensen
Fri entré

Torsdag,	den	12.	marts	kl.	19.00
I	samarbejde	med	 
Haderslev	Bibliotekerne:
Det Sønderjyske jubilæumsorke-
ster tager publikum med på en mu-
sikalsk tidsrejse på 100 år over tid, 
sted og stemning. Det er 100 års hit 
samlet i en buket af skøn musikalsk 
farvespil.
Forsalg ved Haderslevbibliotekerne.dk
Billetterne kan også købes ved indgangen.
Entré: Kr. 85,-

Lørdag	den		28.	marts		kl.	11.00	–	14.00 
Frokostjazz	m/

“Vestre	Jazzværk”
Entré: Kr. 85,-

 
Fredag	den	3.	april		kl.	16.00

Fernisering af værker udført af
Tove Menné

Fri entré

Lørdag	den	25.	april	kl.	11.00	–	14.00 

Frokostjazz	m/
”Tjørnelunds	Jazz	Band”

Entré: Kr. 85,-

Forårs program

Ved alle arrangementer 

kan der købes vand, vin,  

øl og kaffe.
Ved	frokostj

azz	 

kan der købes snitter

Lørdag	den	22.	august	kl.	11.00	–	14.00	

Høtte-jazz	m/Finn Burichs 
New Orleans	JazzBand

Fri entré

Fredag	den	28.	august		kl.	16.00
Fernisering af værker udført af

Thorlai Ishøy  
Tema: år 2020 genforeningen

Fri entré

Lørdag	den	19.	sept.	kl.	11.00	–	14.00

Frokostjazz	m/
”Neanders	Jazz	Band”

Entré: Kr. 85,-

Fredag		den	2.	oktober	kl.	16.00 
Fernisering af værker udført af

Willy Frandsen
Fri entré

Lørdag	den	3.	oktober		kl.	11.00	–	14.00 

Frokostjazz	m/	
”Vestre	Jazzværk”

Entré: Kr. 85,-

Torsdag	den	29.	oktober	kl.	19.30

”Syng dansk aften”  
et samarbejde  mellem Allan og Søren 
samt Haderslev Kommunale Musikskole
Fri entré

Spisning	kl.	18.30
Tilmelding	senest	26.	okt.	på	2037	1215

Lørdag	den	21.	nov.	kl.	11.00	–	14.00 

Frokostjazz	m/Finn	Burichs	
New Orleans	JazzBand	

Entré: Kr. 85,-   
 

Fredag	den	4.	december		kl.16.00
Fernisering af værker udført af

Gerda	Fonnesbæk
Fri entré

Efterårs program


