
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 2023  
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

Til publikum Vojens Kultur- 
& Musikhus
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Fredag	den	3.	februar		kl.	16.00 
Fernisering af værker udført af  

Lis Mayland, Elva Hansen og Margit Struck 
Fri entré

Lørdag	den	11.	februar	kl.	11.00	–	14.00 
Frokostjazz	m/Jazzorkestret	 

”Neanders	Jazzband” 
Entré: Kr. 100,-

Lørdag	den		1.	april		kl.	11.00	–	14.00
Frokostjazz	m/“Vestre	Jazzværk”	

Entré: Kr. 100,00

Fredag	den	14.	april		kl.16.00
Fernisering	af	værker	udført	af	Konni	Jørgensen

Fri entré

Fredag	den	11.	august	kl.	16.00
Fernisering	af	værker	udført	af	Margit	Christoffersen	og	Lisbeth	Krarup

Fri entré

Lørdag		den	12.	august
Der	arbejdes	i	bestyrelsen	på	at	etablere	en	jazz	festival	på	Tørring	Mølle.

Nærmere	oplysninger	følger	snarest	muligt	på	særskilt	beskrivelse.

Program 2023
Lørdag	den	26.	august	kl.	11.00	–	14.00

Høtte-jazz	m/Finn	Burichs	New	Orleans
Jazzband

Fri entré

Lørdag	den	9.	september	kl.	11.00	–	14.00
Frokostjazz	m/

”Neanders	Jazz	Band”
Entré: kr. 100.00

Fredag	den	6.	oktober	kl.	16.00
Fernisering af værker udført af Ene Langmack 

Fri entré

Lørdag	den	7.	oktober		kl.	11.00	–	14.00
Frokostjazz	m/”Vestre	Jazzværk”

Entré: Kr. 100,00

Torsdag	den	2.	november	kl.	19.30
”Syng dansk aften”  

et	samarbejde		mellem	Allan	og	Søren	
Fri entré

Spisning	kl.	18.30	•	Tilmelding	senest	25.	okt.	på	2037	1215

Lørdag	den	18.	november	kl.	11.00	–	14.00
Frokostjazz	m/Finn	Burichs	New

Orleans	JazzBand	
Entré: kr. 100,00

Fredag,	den	1.	december	kl.	16.00
Fernisering af værker udført af Lene Malte og Inge Larsen

Fri entre

Program 2023

Ved alle arrangementer 

kan der købes vand, vin,  

øl og kaffe.
Ved	frokostj

azz	 

kan der købes snitter


