LMF og Rytmehuset
leverer rytmisk musik
mange musikere, som har besøgt Rytmehuset de seneste to år, har masser af ros til
LMF og Rytmehuset for afviklingen af koncerterne.
Musikere som troubadouren Thomas
Kjellerup, countrysangerinden Joanne
Reinholdt, popgruppen Souvenirs, folkemusikgruppen Troubadourbanden, Nattergalen Carsten Knudsen og verdensnavnene
John Wright og Allan Taylor, giver alle topkarakter til LMF og Rytmehuset.
Alle de gæstende musikere fremhæver
både den fantastiske intime stemning og
det meget medlevende publikum.
Lystrup Musikforenings arrangementer
kan findes i lokalpressen eller på egen
hjemmeside
www.lystrupmusikforening.dk.

Udbudet af koncerter med rytmisk musik,
har i mange år været forbeholdt spillestederne inde i Århus centrum. Men onsdag 14. marts 2001 blev der lavet om på
denne tradition. En gruppe musikglade
Lystrupborgere tog initiativ til at stifte
Lystrup Musikforening (LMF) og oprette
spillestedet Rytmehuset for at skabe et
musikalsk værested, med base i den rytmiske musik. Rytmehuset er såmænd
Elsted-Lystrup Beboerhus i anden forklædning, når LMF har aktiviteter i huset.
LMF er i dag en forening, hvor man vil formidle og udbrede kendskabet til den rytmiske musik, herunder dansk og udenlandsk pop-, rock-, country- og folkemusik,
visesang og jazz. LMF er for voksne mennesker, som vil samles om et repertoirevalg, der er bredt og folkeligt. LMF er for
både udøvende musikere og personer, der
bare vil lytte og have et fællesskab i den
rytmiske musik.

John Overgaard

LMF’s aktiviteter kan indeholde musikcaféer med livemusik og jam/øveaftener med
foreningens musikere. Desuden kan LMF
arrangere f.eks. sang-skriver workshop,
musikkonkurrencer o.a.
Lystrup Musikforenings største aktivitet er
dog det årlige Nytårsbal og ikke mindst
fire til fem årlige koncerter med musiknavne fra Danmark og det store udland.
LMF har med ternede duge, samt friske
blomster og lys på bordene, formået at
skabe en speciel hyggelig og intim stemning ved de mange arrangementer i Rytmehuset. Og med plads til 120 tilhørere gør
det Rytmehuset til et unikt spillested i
Århus Kommune. Både publikum og de

Musikalske verdensnavne som John Wright og
Allan Taylor kan også finde vej til Lystrup
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