
Musikskole i KulturKlinikken 
 
Vi har indgået samarbejde med den progressive internet-musikskole 
"Musikundervisning.dk" som har spredt sig som en steppebrand udover 
Danmark og landets grænser og således også indtaget, Norge, Holland og 
måske snart England.... 
Den har nu også fået endnu en "fysisk" afdeling i selveste Randers i 
Kulturklinikken og her kan man finde Karoline og jeg selv som undervisere. 
Vi således undervisning i: 
- Ukulele - hold og solo 
- Melodika - hold og solo 
- Mundharpe - diatonisk (begynder og let øvede) og kromatisk   
  (alle niveauer) hold og solo 
- El-bas og kontrabas - alle niveauer. små hold og solo 
- Klaver - begynder og let øvet (solo) 
- Sav - hold og solo 
Følg dette link for 
tilmelding: https://musikundervisning.dk/musikunderviser/JacobPeterVenndt  
 
- Børnerytmik og musikleg - hold 
Følg dette link for 
tilmelding: https://musikundervisning.dk/holdundervisning/RandersSO/Babyr
ytmikIRandersMarts  
 
Arrangementskalender for Musiksalonen: 
 
19/3   - Brendan Power kl. 20 - Turbinen på tur - billetter købes   
            via: http://turbinen.dk/arrangementer/side/2/#!/id/brendan-power-2  
13/5   - Mademoiselle De Paris - Turbinen på tur - billetter købes  
            via: http://turbinen.dk/#!/id/mademoiselle-de-paris  
26/8   - Budtz/Venndt Duo - Turbinen på tur - billetter købes via: link kommer når efterårets   
            program er klar  
14/10 - Et Letsindigt Ord - Turbinen på tur - billetter købes via: link kommer når efterårets  
            program er klar  
 
Det ser måske ikke ud af meget, men i løbet af kort tid vender vi tilbage med en revideret 
kalender med datoer for huskoncert-arrangementer (som vi selv arrangerer, mere om det 
"og hvordan?" i bunden af mailen under “praktik”)  
De første huskoncert-arrangementer bliver i maj. 
Arrangementerne vil være en blanding af musik og underholdning/foredrag (typisk solo, 
duo eller trio) og så vil der være mad inden “show-time" til disse arrangementer. 
Herudover vil vi tilbyde - en gang om måneden - et familie/børnearrangement, en 
weekend-formiddag for børn og deres voksne/bedsteforældre. 



Og endelig en fast sang-aften om måneden, hvor vi drikker kaffe og spiser kage og dykker 
ned i for eksempel Kim Larsens, John Mogensens, eller måske Carl Nielsens sangskat. 
Karoline giver sang-tricks og tips og leder sangen, mens Jacob akkompagnerer bag 
tangenterne. 
Mere om det snarest…. 
 
Her et par links fra optagelser fra “Turbinen på tur”-arrangementerne fra da Musiksalonen 
lå i Vestergade i Randers midtby: 
- Jacob Venndts Fabulous Swing Trio: https://youtu.be/FZ1oohLCTQI 
 
- Flensborg/Venndt-duo: 
Del 1 - https://youtu.be/RA1W5u_H_LQ 
Del 2 - https://youtu.be/GCQbhzamnhA 
Del 3 - https://youtu.be/RjdpCsbJzVs 
Del 4 - https://youtu.be/QNl6ux5swcQ 
  
“Hold jeres fest hos os" 
Vi kan også tilbyde at holde den mindre fest/reception for venner af Musiksalonen. 
Vi står for: 
- Underholdningen 
- Maden 
- Klargøring og oprydning og har alt hvad der skal bruges af borde og stole, service, 
parkeringspladser og toilet-papir:) 
Vi kan være 35 spisende gæster (max 40) 
Hvis det har interesse så skriv til jacobvenndt@jacobvenndt.dk om dato, ide og pris. 
Her er et par youtube-links til kombinerede mad og musik-aftner fra samme lejlighed i 
Vestergade: 
- Morten Kjær i Musiksalonen: https://youtu.be/PQXDS1rrNDk  
- 3 sangskrivere i Musiksalonen (videoen hedder Klubben Vest i 
Musiksalonen) https://youtu.be/SSWzz4NWxv0 
 
Bed And Breakfast på Holmsgårdsvej 14 
I løbet af foråret har vi to ledige B&B værelser klar. 
Inden længe får vi oprettet en profil på AirB&B og andre lignende portaler, men man kan 
også bare skrive til os - allerede nu-  for det ene værelse er klar til brug! 
Værelset har egen indgang, toilet og bad, internet-adgang og der kan bo to personer på 
det. 
Der er et lille motionsrum i kælderen, som gæster frit kan benytte sig af. 
Værelset koster 300 kr i døgnet for en person og 100 kr for en ekstra opredning. 
Morgenmad koster 50 kr pr person. 
På sigt vil vi arbejde med at tilbyde frokost og aftensmad. 
Det meget store værelse i kælderen er ved at blive sat i stand og har også egen indgang 
og tilbydes for 200 kr pr nat og 100 kr pr ekstra overnattende gæst (når det altså er 
færdigt). 
 
 



Praktisk info: 
 
Sted: 
“Kulturklinikken", Holmsgårdsvej 14, 8960 Randers SØ, med indgang fra Hans Bojes Allé.  
  Det er den gamle lægeklinik, ved siden af huset på Holmsgårdsvej 14 (begge bygninger 
er på samme matrikel). 
  Klinikken er udstryret med et køkken og to toiletter samt to udgange og gode store 
flugtvejsvinduer og er på knap 90 m2. 
  Vi har væltet alle vægge i bygningen og skabt et stort lokale med plads til 60 
publikummer og en lille scene, samt kaffebar. 
 
I KulturKlinikken tilbydes der: 
- koncerter, sangaftner, familie-arrangementer, foredragsaftner, via musikklubben 
“Musiksalonen” 
- Bed & Breakfast - vi har altid to store værelser til rådighed i hovedhuset - link til 
hjemmeside følger snarest... 
- musikskole via musikundervisning.dk  
- yoga/medition - info følger snarest... 
- et velfungerende musikrum/øvelokale/fest-lokale til udleje 
- “Hele festpakken”, med mad, underholdning og oprydning/rengøring til fordelagtige priser 
(kun for venner af Musiksalonen) 
   Skriv en mail til jacobvenndt@jacobvenndt.dk - for mere info 
 
Parkering: 
Der er ca. 15 parkeringspladser på matriklen (foran klinikken på Hans Bojes Alle´ - ca. 10-
12 - og ved den private bolig ca. 3-5 ) 
Herudover er der “høflig” parkering i sidegaderne i nærheden af huset på Holmsgårdsvej, 
Prins Ottos vej, Hans Bojes Allé og Kristrupvej. 
Vi henstiller til at man har fokus på at undgå at “klumpe sig sammen” - vi skal ikke blive 
uvenner med naboerne:) 
 
Transport:  
Bus nr 4 har stoppested 200 meter fra 
KulturKlinikken: https://www.midttrafik.dk/media/7851/4rb_normal_k17.pdf  
Det tager i udgangspunktet 30-34 min med bil fra Århus midtby til vores adresse i Randers 
- motorvej hele vejen og vi bor tæt  
på afkørsel syd. 
Se selv: Google maps om Århus-Randers    
 
Venskab med Musiksalonen:  
Hvis et arrangement er i samarbejde med f.eks Turbinen, eller anden offentlig kultur-
institution, vil vi linke til evt billet-køb i vores mails, i koncertkalenderen, og koncerten er 
således offentlig. 
Hvis et arrangement er i vores eget regi, er det en såkaldt “huskoncert" og i den forstand 
ikke offentlig, men kun for venner af “Musiksalonen” og man vil ikke kunne læse om 
arrangementet andre steder end via vores nyhedsmails. 



Man er ven af Musiksalonen, når man er på denne mailliste og man er meget velkommen 
til at “skaffe” flere venner:) 
Man bliver ven ved at sende en mail til jacobvenndt@jacobvenndt.dk  
 
Anmodning om invitation til Musiksalonens huskoncerter: 
Når vi holder arrangementer i eget regi, skal man som ven af Musiksalonen anmode om at 
blive inviteret. 
Det gør man ved at sende en mail til jacobvenndt@jacobvenndt.dk  
Skriv fulde navne, mailadresser, samt antal på de venner, der ønsker at deltage i 
arrangementet (vigtigt i tilfælde af aflysning, så I ikke kommer forgæves) 
Man kan også smse Jacob Venndt på 22811984  
 
Arrangementsbidrag: 
Ved hvert huskoncert-arrangement i Musiksalonen, er der et arrangementsbidrag, der 
hjælper 
til at gøre det muligt for kunstnere og initiativtagere at prioritere at lave en aften på højeste 
niveau. 
Bidraget vil i udgangspunktet ligge på 100 kr pr. person og 75 kr. for mad. 
Tilmeldinger til et arrangement er "samvittighedsbindende" - uden publikum, ingen koncert 
:) 
Alle bidrag opgives til skat (hvis nogen skulle være i tvivl) 
 
Generel info: 
Salonen tager ikke dankort, husk kontanter og meget gerne mindre 
beløb end store 500 kr. sedler:) 
Vi arbejder på at få gang i Mobil-Pay, men kontanter er bare meget lettere for os at arbejde 
med. 
Der er adgang til lokalet 30 min før koncertstart, men vi vil gerne insistere på, at man 
ankommer senest 5 min før koncertstart. 
Til alle arrangementer sælges der the, kaffe og kage til helt fornuftige priser.  
Til huskoncert-arrangementer sælges der også mad før koncerten (varierer fra 
arrangement til arrangement) - drikkevarer til disse arrangementer må man selv 
medbringe - vi sørger for proptrækkere og “samfundshjælpere”.	  


