
Søren Korshøj 
Carls Café med Søren Korshøj tiltrak mange nye gæster på trods af det dårlige vejr

Da Brovst Musikforsyning og Skovsgård Hotel torsdag aften slog dørene op for andet arrangement i rækken 
af deres nye tiltag “Carls Cafe, intimkoncerter på Skovsgård hotel”, var der endnu engang fyldt med håbe-
fulde gæster, som havde kørt langvejs fra for at opleve den intime og afslappede stemning. Denne gang 
med troubadouren og historiefortælleren Søren Korshøj på scenen.

Intimkoncert på Skovsgård Hotel
- torsdag den 17. februar 2011

Søren Korshøj er bl.a. kendt for at have modtaget Danish 
Music Award i 2009, for cdèn “Bladet fra munden”  og for 
sit nye album, der hedder “Sange til Studenten”.

Allerede i gangen, hvor publikum ventede på at indgan-
gen skulle åbne, kunne man fornemme, at de 50 frem-
mødte gæster havde store forventninger til kunstneren.  
Flere havde kørt mere end 50 km. på trods af, at det var 
en hverdags-aften og at der var sne og glat på vejene.

“Jeg kører gerne helt til Århus eller København for at høre 
Søren Korshøj, han er fantastisk og stedet her er jo den 
perfekte ramme for sådan en koncert”, sagde en gæst 
som var på Skovsgård Hotel for første gang og havde kørt 
fra Løkken.

Og man må sige, at Søren Korshøj var fantastisk. Ud 
over eget guitarakkompagnement, havde han taget den 
dygtige violinist Louise Ring Vangsgaard med. Hun lagde 
en flot tone under Korshøjs sange og sang anden stemme 
til mange af sangene.

Under sin optræden sang han bl.a. en sang om at finde 
en forretning i øst Berlin, hvor han kunne købe en ny 

kasse til sin violin og en sang fra hans nye album: “Sange 
til Studenten”, som han havde skrevet til sin søn, der blev 
student, om hvordan han i sin egen ungdom havde fun-
det den store kærlighed i mødet med sønnens mor, og om 
hvordan de havde “tomlet” til Paris.

Folk klappede højlydt efter hvert nummer, og når Søren 
Korshøj fortalte historierne, som lagde op til sangene, 
sad publikum helt stille og lyttede for at få hele historien 
med....(-:

Arrangørerne, Brovst Musikforsyning, var særdeles tilfredse 
med, at der endnu engang var fuldt hus til et af deres ar-
rangementer, og en repræsentant fra foreningen berettede 
om, at der allerede er udsolgt til arrangementet “Beatles 
for alle” den 17. marts., og at billetsalget til forårets øvrige 
arrangementer går rigtig godt.

Foreningens næste arrangement er koncerten med 
Donnie Munro og Tom Donnovan i Sport og Kultur 
centret i Brovst, den 4. marts, hvor man forventer, at 
der kommer ca. 300 gæster. Der er stadig ledige bil-
letter, som sælges via WWW.BROVSTMUSIK.DK eller 
hos Expert i Brovst.


