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MUSIK KUNST TEATER LITTERATUR 

Ve l k o m m e n  t i l  S v a n e k e g a a rd e n

- og endnu et meget specielt år. Hvis alt går vel udkommer 
der 3 af disse foldere i 2021: juni – august – oktober. Men 
man kan altid følge med på svanekegaarden.dk & facebook.
com/Svanekegaarden
På gensyn!

Billetter kan købes på kontoret, på tlf. +45 56 49 73 72, på
svanekegaarden.dk og booking@svanekegaarden.dk, samt
på Ticketmaster.dk. Alle priser er inkl. billetgebyr. Svanekeg-
aarden er salgssted for Billetlugen.dk, Ticketmaster.dk og 
Billetten.dk¨

Vi har unummererede pladser. Dørene åbnes 45 min. før
start. Baren er åben før arrangementet samt i pausen. Læs 
på svanekegaarden.dk vedr. Corona-restriktioner.

Svanekegaarden har kunstnerboliger, hvor der kan søges 
om arbejdsophold. Teatersal og kantine kan lejes til kulturelle 
formål, møder o.l.

Svanekegaardens Venner er gårdens nystartede
støtte- og venneforening. Som medlem får du 10% rabat på 
alle arrangementer, kunst, bøger mv. Du modtager nyheds-
breve, kan deltage i specielle medlems-arrangementer og 
kan gå gratis til udstillinger. Der er familie- og enkeltmedlem-
skaber. SV hjælper også gården med de frivillige. Frivillige 
kan ikke undværes på et aktivt kulturcenter som Svaneke-
gaarden og vi er dem alle dybt  taknemmelige. 
Kontakt os, hvis du har tid og lyst til at være med. Enten som 
medlem eller frivillig eller måske både og.

PROGRAM: 
Tekst: Mie Hjort. Foto & layout: Jo Dam Kærgaard 
Tryk: Hakon Holm Grafisk
Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
 
EN STOR TAK TIL ALLE VORES SPONSORER 
OG STØTTER: Bornholms Regionskommune * Statens
Kunstfonds Projektstøtteudvalg For Musik & Litteratur *
Slots- Og Kulturstyrelsen Formidlingstilskud Pulje 3 & Det
Kulturelle Aktstykke * Lise og Jørn Munch Jensen * Jensen
Invest A/S * Brdr. E. S. og A. Larsens Legat * Sparekassen
Bornholms Fond * Otto Bruuns Fond * Augustinus-Fonden
* Solistforeningen af 1921 * Bornholms Brand * DanskSvensk 
Fond * Musikhuzet * Nordea-Fonden * Restaurant Bryghuset 
* Knud Højgaards Fond * alle vores annoncører -  e n  h i s t o r i s k  p e r l e 
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J U N I

UDSTILLING: 12. maj - 1. august. Alle dage kl. 13-16
HEERUP PÅ BORNHOLM - Sten, Litografier, Malerier, 
Linoleumstryk, Tegninger, alt udvalgt af Heerups Museum. 
Pris kr. 25 - gratis for børn og medlemmer af SV og SKK

KLASSISK: Mandag 28. juni kl. 19.30 
DUO ÅSTRAND/SALO - En aften med danske romancer
De har spillet sammen i over 20 år, er ansat i DR 
SymfoniOrkestret og elsker dansk musik (violin-klaver).
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

KLASSISK: Onsdag 30. juni kl. 19.30 
DUO MALLING/ZEUTHEN  - Med Beethoven, Debussy, 
Janacek, Heise og en håndfuld af Brahms elskede Ungarske 
Danse. (cello og klaver).
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

J U L I

KLASSISK: Lørdag 3. juli kl. 15.30  
JOHAN BRIDGER & BJARKE MOGENSEN DUO  - Bjarke er 
en uundværlig del af sommeren og med sig har han svenske 
Johan Bridger (Akkordeon/Percussion).
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

JAZZ:  Søndag 4. juli kl. 15.30 
HAVE JAZZ  - Hygge i haven med Thor Backhausen, Michael 
Friis, Henrik Salinas, Lars Juul og Mette Absalon, som lover 
en eftermiddag med Bossa, swing, jazz og hygge.
Pris kr. 150 inkl. billetgebyr

BLUES:  Mandag 5. juli kl. 19.30 
LOTHAR OG NANDE  - Humoristisk historiefortælling og 
mesterlig blues, spillet med hjerte og virtuositet og alskens 
tænkelige og utænkelige instrumenter.
Pris kr. 150 inkl. billetgebyr

KLEZMER: Fredag 9. juli kl. 19.30  
Channe Nussbaum, Bjarke Kolerus med venner - en 
musikalsk storbyhybrid med udgangspunkt i jødiske musik.
Pris kr. 150 inkl. billetgebyr

BØRN-KLEZMER: Torsdag 8. & lørdag 10. juli kl. 10.00 
En koncert for børn og barnlige sjæle. Der bliver spillet violin, 
klarinet og harmonika, sunget på et mystisk sprog (yiddish), 
der kalder på glæde og de store følelser.
Pris kr. 80 inkl. billetgebyr

MARKED:  Søndag 11. juli kl. 11-16 
Sommerkunsthåndværkermarked i Haven – kom og køb, 
snak og hyg i haven med de mange forskellige boder.

OPERA MASTERCLASS: 12.-16. juli
Eksperimentarium for klassisk sang - Åbne prøver med 
Gitta-Maria Sjöberg, Mette Borg og Karin Holm og eleverne
– se svankegaarden.dk for tider.

OPERA MASTERCLASS:  Fredag 16. juli kl. 19.30
Eksperimentarium for klassisk sang – afsluttende 
elevkoncert – se svankegaarden.dk for nærmere info. 
Pris kr. 150 inkl. billetgebyr 

SJOV: Lørdag 17. juli kl. 15.30   
BJARNE KURE - DE’ STO I TIDENED 
Også i 2021 tager Bjarne Kure os med på en rejse i det 
Bornholmske sprog – så spids ørerne og få en fantastisk 
eftermiddag. Pris kr. 150 inkl. billetgebyr

JAZZ: Mandag 19. juni kl. 19.30 
MARTIN SCHACKS SOULMATES med Heise - Søndergaard 
- Schack -Templeton – Fuhlendorff. En go´ aften i Souljaz-
zens tegn -Orgeljazz fra øverste hylde når der fyres op under 
Orgeljazztraditionen.
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

BØRN-RYTMISK: Torsdag 22. juli kl. 13.30 
EKSPRESSEN – EN FAMILIEKONCERT - Køb jeres billetter, 
stå klar på perronen og hop ombord når Ekspressen drøner 
afsted mod en vidunderlig, nærværende familiekoncert.
Pris familie pr. person kr. 120 inkl. billetgebyr 
(Voksne u. børn kr. 195)

RYTMISK: Torsdag 22. juli kl. 19.30 
EKSPRESSEN - Når Pharfar, Klumben, Pewer og Chapper 
går på scenen sker der noget. De spreder en musikalsk virus 
af eufori og ekstase - og ingen er immune….
Pris kr. 195 inkl. billetgebyr

RYTMISK: Søndag 25. juli kl. 19.30
CHRISTIAN HEDE ROCKTRIO - Skandinavisk country & 
folk noir. Et moderne bud på skandinavisk country.
Pris kr. 150 inkl. billetgebyr

OPERA: Mandag 26. juli kl. 19.30
OPERA MELLEM HIMMEL OG HAV – GUIDOPERA
4 sangere og en pianist kommer sejlende med kendte arier - 
danske viser - hyggelige anekdoter og store personligheder.
Pris kr. 200 inkl. billetgebyr

JAZZ: Onsdag 28. juli kl. 19.30
MADS MATHIAS  QUARTET - crooner, singer/songwriter og 
saxofonist, med karismatiske optræden, levende person-
lighed og kreative originale sange.
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

A U G U S T

JAZZ: Onsdag 4. august kl. 19.30
KRISTIN KORB TRIO feat. Morten Grønvad - Hvert år skaber 
denne skønne trio, med årets gæst, en magisk stemning og 
giver garanti for en oplevelse af format.
Pris kr. 180, u. 25 kr. 100 - inkl. billetgebyr

BØRN: Torsdag 5. & fredag 6. august kl. 10
ANDREAS & FRANZ spiller, fortæller historier og tegner til.
De er begge noget helt særligt og sammen skaber de et rum, 
hvor der er plads til alt og alle. 
Pris kr. 80 inkl. billetgebyr

UDSTILLING: 6. august - 5. september kl. 13-16
BORNHOLMS CENSUREREDE FORÅRSUDSTILLING 2021
For 23. gang præsenteres vi for resultatet af censorernes 
udvælgelse mellem de mange indsendte værker.
Pris kr. 25 - gratis for børn og medlemmer af SV og SKK

JAZZ: Onsdag 11. august kl. 19.30
IBRAHIM ELECTRIC - tre kæmpe kapaciteter indenfor 
dansk musik, trækker på referencer til både jazz, funk, surf, 
afro-beat, 50’er rock ‘n’ roll, soul, blues, disco og blandet 
sammen til den klassiske “Ibrahim Electric”-gryderet.
Pris kr. 200 inkl. billetgebyr

TRICKS: Fredag 13. august kl. 19.30 
NICKY PAGELS - MIND TRICKS  ”hvad i alverden skete 
der lige der”? Nickys mind tricks bliver altid serveret med et 
glimt i øjet og leveres med en sjov anekdote eller humoristisk 
historie. Pris kr. 120 inkl. billetgebyr

KLASSISK: 15.- 21. august 2021
INTERNATIONAL CELLO MASTERCLASS 2021
10 elever. Undervisere: Toke Møldrup, Jakob Kullberg, 
Kristoffer Hyldig - Gæstelærer Andreas Brantelid og 
3 koncerter - Følg med på svanekegaarden.dk

svanekegaarden.dk




