
Lørdag den 29. oktober
Kl. 11.00 | Ristorante Marco Polo
Frokostjazz med Dixiland Swingers
The Dixiland Swingers serverer alle de hotte jazz 
klassikere fra 20’erne & 30’erne.
» Entré kr. 135 inkl. frokost | marcopolo-herning.dk

Kl. 18.30 | Østergaards Hotel
Schou-Tur 2022
Forrygende underholdning med revy, varieté, sang og 
dans i et sprudlende, musikalsk og overdådigt show.
» Entré kr. 595 inkl. mad | oestergaardshotel.dk

Kl. 20.00 | Huset No7
Nostalgiaften
Danmarks ældste Boyband Innkeepers er klar til endnu 
en nostalgiaften i Huset No7 med gode gamle klassikere.
» Entré kr. 125 | husetno7.dk

Kl. 21.00 | Fermaten
Marie Key
Marie Key bygger videre på sit populære soloformat og 
har inviteret trommeslageren Hans Hvidberg med.
» Entré kr. 325 | fermaten.dk

Søndag den 30. oktober
Kl. 10.30 | Højhuset
Søndagssalon i Højhuset
Hør sange af Nat King Cole, og Elvis, men også sange 
fra den danske revyskat - serveret på en skøn musikalsk 
platte med sang, musik og fortællinger.
» Entré kr. 385 inkl. brunch | fof.dk/herning

Kl. 12.00 | Alhuset
Søndagsfrokost med Michael Winckler
Søndagsfrokost med underholdning af Michael Winckler, 
som synger flere af hans fars fantastiske sange bl.a. 
“Gem et lille smil til det bli´r gråvejr”.
» Entré kr. 250 inkl. frokost | fb.com/alhusetkibaek

Mandag den 31. oktober
Kl. 17.00 | Fermaten
Musikmødet
Kom til et inspirerende netværksmøde om musik og 
musikkens konkurrenter, bl.a. med oplæg af Vincent 
Hendricks.
» Gratis entré inkl. mad | fermaten.dk

Kl. 19.30 | Gullestrup Kirke
Koncert med Herning 
Amatørsymfoniorkester
Herning Amatørsymfoniorkester spiller et festligt og flot 
program med værker af Beethoven, Mozart og Schubert.
» Gratis entré | haso.dk

Musikevents i hele 
Herning Kommune

29. OKTOBER
TIL 6. NOVEMBER

Bag HerningErMusik står følgende: Fermaten, Ensemble MidtVest, Den Jyske Sangskole,
Dansk Musiker Forbund (DMF Herning), Kulturelt Samråd Herning, DSI Swinging Europe, 

Herning Musikskole, Scene7, Herning Bibliotekerne & Herning Kommune. Ret til ændringer 
og aflysninger forbeholdes. Tjek arrangørens hjemmeside for yderligere info.

Læs mere på
herningermusik.dk
fb.com/herningermusik

Tirsdag den 1. november
Kl. 09.30 | Ilskov Kirke
Morgensang i Ilskov
Kom og syng med når der er morgensang for alle i 
Ilskov Kirke.
» Gratis entré | sogn.dk/ilskov

Kl. 19.30 | Sinding Forsamlingshus
Spil Dansk Sangaften
Kom og syng med - så vi sammen kan skabe endnu en 
dejlig aften i fællesskabets og fællessangens tegn.
» Entré kr. 50 inkl. kaffe | sinding-forsamlingshus.dk

Kl. 20.00 | Fermaten
AySay
Et oprør fyldt med håb, lyd, sang og musik. Her synges 
på dansk, tyrkisk og kurdisk med nordiske melodier og 
danske poparrangementer i smuk synergi.
» Entré kr. 125 | fermaten.dk

Onsdag den 2. november
Kl. 09.00 | Biblioteket i Herning
Morgensang
Start dagen med et skud godt humør og fællesskab når 
vi synger både klassiske og mere moderne sange.
» Gratis entré | herningbib.dk

Kl. 10.00 | Gullestrup Kirke
Babysalmesang
Kom med jeres små guldklumper og lad os gå på 
opdagelse. Kirkerummet er fyldt med blomster, fugle, 
stjerner, bjælder, balloner, rytmeæg og meget mere.
» Gratis entré | gullestrupkirke.dk

Kl. 16.30 | Sdr. Felding Kirke
Børnesalmesang
Babysalmesangens storebror. Salmer, sange, dans, 
samvær og bevægelse i kirkens rum for de 1-5 årige 
med deres mor og/eller far.
» Gratis entré | sdrfeldingkirke.dk

Kl. 19.00 | Biblioteket i Herning
Rockklubben: Eagles
Musiker og foredragsholder Thomas Ulrik Larsen, 
fortæller om en af vestkystrockens helt store spillere - 
krydret med fotos, videoklip og musikeksempler. 
» Gratis entré med tilmelding | herningbib.dk

Kl. 19.00 | Herning Kirke
Jazz med Karmen Rõivassepp og 
Kristian Marius Andersen
Der er sprød jazz på menuen med blandt andet 
reflekterende og humørfyldte rytmer.
» Entré kr. 50 | herningkirke.dk

Kl. 19.00 | Ørnhøj Kirke
Spil Dansk
En aften fyldt med fællessang og lokale indslag - alle kan 
være med og alle kan optræde.
» Gratis entré | ornhojkirke.dk

Torsdag den 3. november
Kl. 10.00 | Kirkelade, Gjellerup
Højskolesang og den gode fortælling
Masser af dejlig fællessang fra den blå højskolesangbog.
» Entré kr. 30 inkl. kaffe | gjellerupkirke.dk

Kl. 16.30-22.00 | HerningErMusik
MegetMereMusik-Turen
Tag med på rundtur i musikken mange genrer og til hele 
seks musiksteder i Herning. Turen foregår til fods.
» Entré fra kr. 125 inkl. forplejning | herningermusik.dk

Kl. 20.00 | Fermaten
GRETA
Danmarks nye synthdronning, GRETA, inviterer indenfor i 
sit glitrende og ravede electropop-univers.
» Entré kr. 150 | fermaten.dk

Fredag den 4. november
Kl. 21.00 | Fermaten
The Courettes
En eksplosiv rockduo, der kombinerer den perfekte blan-
ding af garagerock, 60er-pigepop, surfmusik og doo-wop.
» Entré kr. 175 | fermaten.dk

Lørdag den 5. november
Kl. 12.00 | Fermaten
De Waal feat. Nulle, Ljunggren m.fl. 
Nykomponeret, improviseret, jazz, world, beat, Ellington, 
Mingus, Chopin og alt, hvad hjertet kan begære.
» Entré kr. 150 | fermaten.dk

Kl. 20.00 | MCH Herning Kongrescenter
Tina Dickow (udsolgt)
Tina Dickow spiller en stribe af sine helt nye sange 
blandet med de gode gamle klassikere.
» Entré kr. 420 | mch.dk

Kl. 20.00 | MCH Herning Kongrescenter
Jacob Dinesen
Glæd jer til en aften i rockkoncertens tegn med sange fra et 
spritnyt album og musikere, der giver den alt, hvad de har.
» Entré kr. 340 | mch.dk

Søndag den 6. november
Kl. 16.00 | Herning Kirke
Faurés Requiem
I anledning af allehelgen opfører Herning Kirkes Drenge-
kor og MidtVest Pigekor Faurés Repuiem.
» Entré kr. 100 | herningkirke.dk

Kl. 19.30 | MCH Herning Kongrescenter
Sommer i Tyrol
Der er lystige toner og elskede tekster, når turen går til de 
østrigske alper i den fornøjelige komedie ‘Sommer i Tyrol’.
» Entré fra kr. 250 | mch.dk


