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Ve l k o m m e n  t i l  S v a n e k e g a a rd e n
- sommer 2022. Vi glæder os til at byde indenfor til en alsidig, 
anderledes og spændende sæson, som vi håber, vil glæde 
store og små. NB Husk der er altid mulighed for ændringer 
og tilføjelser. Men man kan altid følge med på svaneke-
gaarden.dk & facebook.com/Svanekegaarden. Man har også 
mulighed for at tilmelde sig vores nyhedsbrev på hjemme-
siden.  På gensyn!

Billetter kan købes på Svanekegaarden, på tlf. +45 56 49 
73 72, på svanekegaarden.dk og booking@svanekegaarden.
dk, samt på Ticketmaster.dk og i Kulturbutikken. Alle priser 
er inkl. billetgebyr. Svanekegaarden er salgssted for Billetlu-
gen.dk, Ticketmaster.dk og Billetten.dk.

SALEN: Vi har unummererede pladser. Dørene åbnes 45 
min. før start. HAVEN: Om sommeren vil de fleste koncerter 
være udendørs afhængig af vejret (tjek hjemmesiden). Med-
bring gerne egen stol.
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 kul-
turelle formål, møder o.l.

Svanekegaardens Venner er gårdens støtte- og venneforen-
ing. Som medlem får du 10% rabat på alle arrangementer, 
kunst, bøger mv. Du modtager nyhedsbreve, kan deltage 
i specielle medlems-arrangementer og gå gratis til udstill-
inger. Der er familie- og enkeltmedlemskaber. Vi takker for 
og glæder os over den store tilslutning og støtte der har 
været siden starten. 

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 Kær-
gaard. Tryk: Hakon Holm Grafisk. Svanekegaardens pro-
gramfolder udkommer ca. 4 gange i 2022. 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.
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UDSTILLING: 8. april – 29. maj, tors. - søn. kl. 13-16
BORNHOLMS CENSUREREDE FORÅRSUDSTILLING 2022 
25-års jubilæumsudstilling. 24 kunstnere med tilsammen 46 
værker. Entré kr. 25 - Gratis for børn og medlemmer af SV

JAZZ: Lørdag 7. maj kl. 15.30
LIS WESSBERG & MEMORIES JAZZ QUARTET. 
En eftermiddag med Ellington Classics m. fl. Den bornholm-
ske kvartet, med det specialiserede repertoire, har inviteret 
trombone spilleren Lis Wessberg en tur til øen.
Entré kr. 140 inkl. billetgebyr

RYTMISK: Tirsdag 10. maj kl. 19.30
HARDINGER BAND - Een aften med fest og farver.
3 originale Shubber + 3 kanon musikere sammen med 
Hvalen Hvalborg som Står på en Alpetop med den Røde 
Tråd og McArine, kort sagt Fed Rock.
Entré kr. 320 inkl. billetgebyr

TEATER: St. Bededag fredag 13. maj kl. 10–12
MODEL DUKKETEATER - Åbent hus i Svanekegaardens 
store samling af teaterstykker, teaterscener, sætstykker og 
meget andet modelteatergrej, på Svanekegaarden, Kom og 
se hvordan man laver modeldukketeater. Gratis adgang

POP: St. Bededag fredag 13. maj kl. 19.30
SYLVESTER & NÅLEØJET - Trolddom med mere
Tekster med indhold kombineret med raffineret lyd, der både 
lægger op til dans det tankevækkende lyt. Lettilgængelig 
pop med noget på hjerte. Entré kr. 160 inkl. billetgebyr

JAZZ: Søndag 15. maj 15.00 (BEMÆRK tidspunkt)
MALENE MORTENSEN GROUP & BENJAMIN KOPPEL - fra 
klassisk jazz til smooth crooner RnB. Et stjernespækket hold 
leverer sprød backing til Malenes vidunderlige stemme.
Entré kr. 250 inkl. billetgebyr

KLASSISK: Kr. Himmelfart - Torsdag 26. maj kl. 15.30
PÅL EIDE – Klaverkoncert – den norske pianist spiller et ud-
valgt program med bla. Grieg, Ruders, Chopin, og Gershwin
Entré kr. 180 - u. 25 kr. 100 inkl. billetgebyr

JAZZ: Søndag 29. maj kl. 15.30
EEG & FONNESBÆK - En duo kun med sang, bas og masser 
af vellyd. Sinne Eeg og Thomas Fonnesbæk tilhører top-
pen af danske jazzmusikere. Den smukke klang af Sinnes 
stemme matcher perfekt Fonnesbæks varme baslyd.
Entré kr. 180 - u. 25 kr. 100 inkl. billetgebyr

J U N I

JAZZ: Lørdag 4. juni kl. 15.30
KRISTIAN JØRGENSEN (violin) møder DEN FASTE TRIO: 
Thor Backhausen (Klaver), Michael Friis (bas) og Henrik Sali-
nas (Guitar) Arr. Musikhuzet. Entré: Forsalg alm. kr. 120 - 
Jazzklub Bornholm kr. 90 - Dør: kr. 140

ROCK: Onsdag 8. juni kl. 19.30
CHRISTIAN HEDE OG CHRISTIAN KJELLVANDER – Dansk-
Svensk dobbelt koncert med Chr. Hede, bornholmeren, igen 
i år har han sit band med og Chr. Kjellvander – solo, en suc-
cesfuld svensker med sin helt egen særlige lyd.
Entré kr. 170 inkl. billetgebyr

UDSTILLING: 10. juni – 31. juli, tors. – søn. kl. 13-16
BEN WOODHAMS - FIRKANTET. Linket mellem land-art 
skulpturer og Bens tidsbaserede akvareller.
Entré kr. 25 - Gratis for børn og medlemmer af SV

BØRN: Lørdag 25. juni kl. 11.00 (4-8 år + forældre mm)
HISTORIER FOR BØRN. Kom og sæt jer og hør sjove histo-
rier og spændende eventyr inspireret af kunstværker udstillet 
på Svanekegaarden. Gratis adgang

KURSUS: Lør-søn . 25. & 26. juni kl. 9-16
Akvarel Kursus med periodens kunstner, Ben Woodhams.
Tilmelding booking@svanekegaarden.dk – begrænset antal.
Kursusgebyr kr. 600

KLASSISK: Mandag 27. juni kl. 19.30
DUO ÅSTRAND/SALO – SOMMER-SOIRE I. Traditionen tro 
indleder vi sommeren med skønne klassiske koncerter og 
selvfølgelig starter vi med en koncert med denne skønne 
Klaver-Violinduo.
Entré kr. 180 - u. 25 kr. 120 inkl. billetgebyr

KLASSISK: Onsdag 29. juni kl. 19.30L
DUO MALLING/ZEUTHEN – SOMMER-SOIRE II. - cello-
klaver duo Morten Zeuthen og Amalie Malling er begge 
fremtrædende musikere på deres instrumenter og har i snart 
en menneskealder givet koncerter i Danmark og i udlandet. 
Entré kr. 180, u. 25 kr. 120 inkl. billetgebyr

J U L I

MUSICAL: Fredag 1. – tirsdag 5. juli 
Efter to år er MUSICALMASTERCLASS tilbage igen. 
Monica & Christian Einarson / Lasse Walldov og de skønne 
elever er retur med åbne prøver og afsluttende koncert tirs-
dag 5. juli kl. 19.30

BØRN: Torsdag 7. - søndag 10. juli. Hver dag. kl. 10 og 14.
EVENTYRLIGE REJSEFORTÆLLINGER – Aktivt Improteater 
for børn. En helt unik forestilling, skabt på stedet i samspil 
med et børnepublikum. Entré kr. 80 inkl. billetgebyr

OPERA: Mandag 11. – fredag 15. juli 
OPERA MASTERCLASS - Eksperimentarium for Klassisk 
sang. Gitta-Maria Sjöberg, Mette Borg og Karin Holm er på 
plads med 8 elever og byder på åbne prøver og afsluttende 
koncert fredag kl. 19.30

MARKED: Lørdag 16. juli kl. 11-15.30
SOMMERMARKED I HAVEN - Svanekegaardens årlige 
kunst- og kunsthåndværkermarked. Kom og gør et fund. 
Gratis adgang. Bestil en stand på booking@svanekegaarden.dk

RYTMISK: Onsdag 20. juli kl. 19.30
TUE WEST BAND - Nærværende og altid aktuelle sange om 
livet, der flirter med inspiration fra 70/80’ernes guitarkory-
fæer, med den dansksprogede poesi som det fortællende 
midtpunkt. Entré kr. 180 inkl. billetgebyr

OPERA: Torsdag 21. juli kl. 18 (BEMÆRK tidspunkt)
OPERA MELLEM HIMMEL OG HAV. Igen i 2022 byder vi på 
en skøn aften i haven med Niels Jørgen Riis, Guido Paevatola, 
Signe Asmussen og Leif Greibe. Entré kr. 200 inkl. billetgebyr

POP: Lørdag 23. juli kl. 19.30
EKSPRESSEN. Når Pharfar, Klumben, Pewer og Chapper 
går på scenen med Ekspressen sker der noget. Fra første 
akkord spredes en musikalsk virus af eufori og ekstase – og 
absolut ingen er immune. Entré kr. 200 inkl. billetgebyr

JAZZ: Onsdag 27, juli kl. 19.30
MADS MATHIAS QUARTET serverer en cocktail af Mads 
Mathias egne arrangementer og kompositioner mixed med 
Nat King Coles bedste bedste sange krydret med enkelte 
standards. Entré kr. 180 inkl. billetgebyr

BRAZIL: Fredag 29. juli kl, 19.30
ANKARFELDT/SANTOS FEAT. CHRISTINA VON BÜLOW. 
Aftenen byder på musikalske oplevelser fra den sanselige 
brasilianske sangbog samt originale numre fra de 3 musikere.
Entré kr. 180 inkl. billetgebyr

BØRN: Lørdag 30. juli kl. 11.00 (4-8 år + forældre mm)
HISTORIER FOR BØRN. Kom og sæt jer og hør sjove histo-
rier og spændende eventyr inspireret af kunstværker udstillet 
på Svanekegaarden. Gratis adgang

AUGUST: JOHANN GUSTAV & JONAS DUE. KORB TRIO 
FEAT LINE KRUUSE. PARLØB Else Raasum & Jean Moreaux 
udstilling. IBRAHIM ELECTRIC m.m.m.svanekegaarden.dk
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