
Benny Holst Trio - fredag den 14. januar 2011

Brovst Musikforsyning fik en “Kanon” start på sæsonnen...!!!

I fredags, da Brovst Musikforsynings frivillige hjælpere, var mødt op på Skovs-
gård Hotel, for at gøre klar til årets første koncert, var der sommerfugle i ma-
ven på de fleste. Musikforsyningen har valgt at satse stort og foreningens nye 
booker har lavet et rigtigt spændende og alsidigt program med 12 koncerter 
af virkelig høj kvalitet, for vinter og forår. Der er lavet super flotte program-
mer, plakater og flyere, som er delt rundt i hele området, men alligevel var 
der solgt forholdsvis få biletter i forsalget, selvom det var ingen ringere end 
Benny Holst Trio, der skulle spille, og underholde.

Men på trods af det dårlige forsalg, 
blev salen alligevel fyldt til briste-
punktet....
“Vi havde godt nok frygtet, at bandet 
skulle spille for en halvfuld sal, men 
heldigvis viste det sig, at der var sket 
en fejl i registreringen af solgte bil-
letter fra klub nordjyske, og at der 
kom rigtig mange og købte billet ved indgangen, 
så vi er super glade for den “Kanon” sucess her ved forårets første 
arrangement”, udtaler Kim Larsen fra Musikforsyningen.

På scenen leverede Benny Holst et forrygende show, som kom ud 
over scenekanten og helt ned på de bageste rækker. Med numre som 
“Himlen må vente” og “Sepiadage” fik han starks, sammen med sin 

forrygende guitarist og sanger Jacob Rathje og violinisten Martin Ander-
sen, ført publikum ind i deres helt egen verden af skøre sange og historier fra de 42 år, Benny Holst efter-
hånden har turneret.

Sidste år, i forbindelse med Bennys Holst`s 70 års fødselsdag, blev han i en artikel, beskrevet som en: 
“Umådelig menneskelig mellemting, mellem John Mogensen og Bob Dylan”. En beskrivelse som han fuldt ud 
levede op til på scenen på Skovsgård Hotel. Allerede efter første nummer, klappede de ca. 120 fremmødte 
gæster så højt, at det kunne høres helt ude på gaden.

I pausen, da vi spurgte en af gæsterne, hvad hun syntes om koncerten, fortalte hun storsmilende, at det 
var den bedste koncert, hun havde været til i mange år......(-: Ligeledes mødte vi Flemming Kristiansen, 
som er mangeårigt medlem af musikforsyningens bestyrelse. Han fortalte, at man fra arrangørernes side 
var super tilfredse med fremmødet, og at det var rigtig dejligt at se, at mange af gæsterne var medlemmer 
af foreningen, som ikke havde deltaget i koncerter i flere år. 
“Vi håber at den sucess vi har oplevet i aften, vil fortsætte fremover, i hvert fald 
kan vi allerede nu se, at der er solgt rigtig mange billetter til vores første Carls 

Cafe arrangement med Edith Piaf tema, som afholdes 
torsdag den 27. januar, og også showet med Anne Ma-
rie Helger fredag den 5. februar, sælger godt, så vi er 
meget optimistiske” udtaler Flemming.

Efter koncerten samledes arrangørerene, nogle af 
musikkerne og en gruppe gæster fra Århus og Ska-
gen, som skulle overnatte på hotellet i restauranten, 
hvor der blev sunget viser, spillet harmonika og hy-
ggesludret til langt ud på natten.

De af læserne som endnu ikke har stiftet bekendt-
skab med Brovst Musikforsyning og Skovsgård Ho-
tels flotte forårsprogram, kan på det kraftigste an-
befales at gå ind på foreningens hjemmeside www.
brovstmusik.dk og se, om der ikke også skulle 
være noget spændende for dem at tage til, for der 
må virkelig siges at være noget for enhver smag 
på programmet denne gang.


