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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

- i det der er tilbage af 2021. Vi takker alle for den store 
støtte vi har modtaget i år og glæder os til et forhåbentlig 
helt ”almindeligt” år i 2022. Svanekegaardens programfolder 
udkommer i ca. 4 gange i 2022 (februar - juni – august – ok-
tober). Men man kan altid følge med på svanekegaarden.dk 
& facebook.com/Svanekegaarden. Man har også mulighed 
for at tilmelde sig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
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. Svaneke-
gaarden er salgssted for Billetlugen.dk, Ticketmaster.dk og 
Billetten.dk¨

Vi har unummererede pladser. Dørene åbnes 45 min. før
start. Bestilte billetter skal afhentes senest 20 min før arr. 
start. Baren er åben før arrangementet samt i pausen. 

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

Svanekegaardens Venner er gårdens støtte- og vennefor-
ening. Som medlem får du 10% rabat på alle arrangementer, 
kunst, bøger mv. Du modtager nyhedsbreve, kan deltage i 
specielle medlems-arrangementer og kan gå gratis til ud-
stillinger. Der er familie- og enkeltmedlemskaber. SV hjælper 
også gården med de frivillige. 

Frivillige kan ikke undværes på et aktivt kulturcenter som 
Svanekegaarden 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 * Dansk-
Svensk 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 
d e r  p r æ s e n t e r e r  n u t i d e n
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O K T O B E R

UDSTILLING: 15. oktober - 14. november
Tors.-søn. kl. 13-16 samt hele uge 42
TRYK 2 - GRAFISK UNIVERS
 viser Mellem himmel og jord
- om grafikkens mangfoldighed og særegenhed.
Pris kr. 25 - gratis for børn og medlemmer af SV og SKK

JAM: Lørdag 16. oktober kl. 19.30
JAM NIGHT I SVANEKEGAARDEN
Værter er Johann Gustav/klaver og Nanna Schou/vokal,
åbner aftenen med husorkestret og fører publikum og
jamere igennem en fantastisk aften.
Pris kr. 50 - Jamere gratis

KLASSISK: Mandag 18. oktober kl. 19.30
TRIO VITRUVI - En aften med Schubert, Brahms, Martin og 
Saint-saës. Aftenens gæst er Marie Louise Broholt Jensen, 
bratsch fra den internationalt prisvindende Nightingale String 
Quartet. Pris Kr. 180 inkl. billetgebyr 

MØF: Søndag 24. oktober kl. 15:30
ANNE-CATHRINE RIEBNITZSKY - Vindens port (2021)
Mød en forfatter 2021 - 2 af 3. Efterårsrækken 2021 koster 
275 kr. (125 kr. for stud/u.25). Løssalg kr. 120, for stud/u. 25 
kr. 50

TEATER: Onsdag 27. oktober kl. 19:30
BORNHOLMERNE - Et virtuost teaterforedrag om de ægte 
bornholmere. En munter aften, hvor formidling, foredrag og 
fællessang går op i en højere enhed!
Medvirkende: Morten Hauch-Fausbøll
Pris kr. 100, u. 25 kr. 60 - inkl. billetgebyr 

N O V E M B E R

KLASSISK: Onsdag 3. november kl. 19.30
KAARE NORGE - En klassisk guitarvirtuos som mestrer 
et repertoire fra de store komponister som Mozart, Bach 
og Chopin til de folkelige melodier fra især Spanien og 
Sydamerika over til navne som The Beatles og Led Zeppelin.
Pris kr. 180, u. 25 år kr. 100

WORKSHOP: 6. – 7. november kl. 10-16 
Workshopsweekend i arrangement og sangskrivning med
Johann Gustav og Nanna Schou. For dig, der ønsker input til 
din egen kreative proces. For alle over 12 år og med basalt 
kendskab til et instrument/sang. Pris kr. 400

KLASSISK: Lørdag 6. november kl. 19.30
DUO DIATHÉSEIS - Prisvindende international klaver- og
violinduo med Christine Bernsted - Violin og Ramez 
Mhaanna – klaver. Vi inviteres med på en fantastisk 
musikalsk rejse. Pris kr.180 inkl billetgebyr

JAZZ: Søndag 7. november kl. 19.30
ELLEN ANDERSSON QUARTET - Svensk gæstespil
Hun har en af de mest personlige og særprægede stemmer 
i skandinavisk jazz lige nu og med udgangspunkt i de ameri-
kanske standards får vi personlige, nyskabende arrange-
menter. Pris kr. 160, u. 25 kr. 100 - Inkl billetgebyr

TEATER: Fredag 12. november kl. 19:30
LATE NIGHT SHOW MED CASPAR PHILLIPSON - 
Caspars “annus horribilis” Et udvalg af de bedste af Tom 
Lehrers gnistrende, morbide sange suppleres af hits fra 
Monty Python - og publikum synger med på danske favorit-
ter undervejs.
Pris kr. 160, +65 kr. 135, u. 25/stud kr. 80 - inkl. billetgebyr

MARKED: Søndag 14. november kl. 11-16
Vinter/Jule kunsthåndværkermarked – kom og køb julegav-
er, snak og hyg på gården med de mange forskellige boder, 
Glögg, kaffe mm. sælges.

UDSTILLING: 19. nov. - 6. feb. - tors.-søn. kl. 13-16 
HUGO RASMUSSEN IN MEMORIAM – en Svanekemalers liv 
og samlingen vises en sidste gang i byen. 
I teatersalens Foyer vises et udvalg af værker af Anne Cirkola 
Udstillingerne holder lukket 13. dec. - 20. jan.
Pris kr. 25 - gratis for børn og medlemmer af SV og SKK

MØF: Søndag 21. november kl. 15:30
LONE THEILS - De usynlige (2021)
Mød en forfatter 2021 - 3 af 3
Efterårsrækken 2021 koster 275 kr. (125 kr. for stud/u.25). 
Løssalg kr. 120, for stud/u. 25 kr. 50

RYTMISK: 23. november kl. 19.30.
HARDINGER BAND - En hyldest til ”Bunden”
Oplev tre originale shubbere, backet op af fantastiske 
musikere med det mest omfangsrige Shu-Bi-Dua 
bagkatalog til dato.
Pris 325 kr. inkl. billetgebyr

LITTERATUR: 27. november kl. 15.30
KANT – et forfattermøde om det sted du bor med Helle 
Bertram. Kant har besøgt 12 steder med ”kant” i DK og er 
støttet af Statens Kunstfond. Gratis adgang

D E C E M B E R

JAZZ: Torsdag 9. december kl. 19.30
”Baby, it’s cold outside” – JULEKONCERT med Veronica 
Mortensen og Niels HP Kom i rigtig julestemning når vi får 
besøg af en rigtig julekvintet med julens bedste klassikere,
kr. 180,  u. 25 kr. 100 - Inkl billetgebyr

J A N U A R  2 0 2 2

RYTMISK: Fredag 21. januar kl. 19.30
‘VÆR’SKO’! SØREN SKO - byder på en tur rundt i Skoens 
univers - på ‘engelsk/dansk’ og krydret med ufortalte histori-
er og anekdoter om hans fantastiske liv i musikkens tjeneste.
Pris Kr. 220 - inkl. billetgebyr

ROOTS: Lørdag 29. januar kl. 19.30
THE KUTIMANGOES  - et enestående band med 10 DMA 
nomineringer og 3 DMA priser - og blandt de bedste LIVE 
navne på den danske scene. Lineup: Michael Blicher, 
Gustav Rasmussen, Aske Drasbæk, Johannes Buhl 
Andresen, Casper Mikkelsen/Eddi Jarl, Magnus Jochumsen.
Pris kr. 250 inkl. Billetgebyr

F E B R U A R

UDSTILLING: Tirsdag 1. februar kl. 00.01 
Bhs Censurerede Forårsudstilling 2022 åbner for tilmelding.
Bestill dit journalnr. på booking@svanekegaarden.dk (max 3 
værker ell. én serie) og få muligheden for at vinde et af 2 
legater.

JAZZ: Mandag 7. februar kl. 19.30
EEG & FONNESBÆK - En duo kun med sang og bas forener 
sangerinden Sinne Eeg med bassisten Thomas Fonnesbæk. 
Begge tilhører toppen af jazzmusikere. Den smukke klang af 
Sinnes stemme matcher perfekt Fonnesbæks varme baslyd. 
kr. 180,  u. 25 kr. 100 - Inkl billetgebyr

UDSTILLING: Fredag 11. februar 
åbner årets første udstilling

MØF: Søndag 13. februar møder vi den 1. forfatter af 6
i 2022 udgaven af MØF. Navne kan ikke offentliggøres 
endnu men hold øje med hjemmesiden og spær datoen.

JAZZ: Søndag 20. februar kl. 15.30
CHRIS MINH DOKY TRIO - New Nordic Jazz 
Intim koncert med Peter Rosendahl (piano) & Jonas 
Johansen (trommer) og selvfølgelig Chris Minh Doky (bas).
Pris kr. 220 inkl. billetgebyr
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