SOMMERKONCERTER
TORVET i GALTEN
2022

ALMOST PERFECT

Torsdag d. 9. juni kl.19.30

LÅSBY HARMONIKAKLUB
Torsdag d. 16. juni kl.19.30

MALTEKSPRESSEN

Torsdag d. 30. juni kl.19.30

TREATS

Torsdag d. 4. august kl.19.30

THE CASCADEURS

Torsdag d. 11. august kl.19.30

THE OLD HOUNDDOGS

Torsdag d. 18. august kl.19.00
.
Alle koncerterne er gratis og bliver afviklet fra scenen på Torvet.
Vi sørger for siddepladser til publikum.
BIO Husets kiosk er åben for salg af kaffe, øl og vin mv.
Kulturpuljen
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ALMOST PERFECT

Torsdag den 9.juni kl.19.30
Spilleglæde har ingen alder! Nok spiller
Almost Perfect i musikkens `Old-boys
række` med et par grå hår hist og her,
men de gør det med ungdommelig kraft
og vitalitet. Almost Perfect er et lokalt
9 mands stort fuld-fart-frem big band med
deres helt egen lyd. Repertoiret spænder
over kendte numre fra jazz og blød gammel rock, til popmusik.

LÅSBY HARMONIKAKLUB

Torsdag den 16.juni kl.19.30
Består af 6 harmonikaspillere og 1 guitarist. Kalle synger og bandet vil underholde med et blandet program. Her kan bl.a.
nævnes musik af Edward Taube, Peter
West og Kandis.

MALTEKSPRESSEN

Torsdag den 30.juni kl.19.30
Maltekspressen har i mere end 27 år
medvirket til at fastholde den danske
spillemandstradition. Udgangspunktet er
dansk spillemandsmusik, suppleret med
numre fra Sverige, Grønland og USA,
gerne serveret i utraditionelle arrangementer, krydret med anekdoter og muntre, delvis sandfærdige historier.

TREATS

Torsdag den 4.august kl.19.30
TREATS, det tidligere Treat Her Right.
med ny forsanger Mai Koehler Jensen
spiller en god blanding af nye og gamle
rock, pop og blues numre og der er mulighed for både at danse eller synge med.
De spiller numre af både danske og
udenlandske navne som Dieters Lieder,
Aretha Franklin, Cohen, Rolling Stones
samt mange flere.

THE CASCADEURS

Torsdag den 11.august kl.19.30
Cascadeurs er verdens mest midaldrende band. Men selv med en alder på 50+,
er de stadig unge mænd. Nu i midaldrende mænds kroppe. Et band, der stadig
vil spille musik. Musikken er et mix af
blues, folk, soul, rock og jive. Inspiration:
Paul Weller, Paul Heaton, Niel Finn, Ray
Davies og Allan Olsen

THE OLD HOUNDDOGS

Torsdag den 18.august kl.19.00
5 garvede musikere fra det Århusianske
musikmiljø, helt tilbage til 60érne. De 4
musikere har alle en lang karriere bag sig
fra forskellige bandkonstellationer
i beat-, rock-, blues-, folk- og jazzmusik.
Dette kommer til udtryk i den store og
smittende spilleglæde, som bandet gentagne gange har bevist ved forskellige
arrangementer rundt om i landet.

SKANDERBORG SYNGER

Torsdag den 25.august kl.19.00
Skanderborg Synger er et relativt nystartet sangkraftcenter i Skanderborg Kommune, med det formål at få flere til at synge, synge mere og synge bedre. Der gennemføres en lang række projekter, som handler om handler om at binde Skanderborg
Kommune sammen med sang ved bl.a. at arrangere 5 fællessangstævner i hvert af
centerbyerne; Galten-Skovby, Låsby, Ry, Hørning og Skanderborg, fordelt ud over
hele året.Torsdag d. 25. august går startskuddet på Torvet i Galten, hvor BIO Huset
er medarrangør under temaet: Vi synger Sensommeren Ind. Der planlægges en
samlet ”Vi Synger” -dag i Juli/august 2023, hvor alle fra hele kommunen er inviteret.
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