Højskolen byder på koncerter i topklasse
Klassisk musik i hyggelige og intime omgivelser
Tre kirkekoncerter med musikere fra
Danmarks Radios Symfoniorkester
I højskolens biograf vises musikfilm

Kammermusik Festival
Lær komponisterne at kende
Tre kirkekoncerter
med
Brahms
Beethoven
Schumann

Danmarks Radios Symfoniorkester

Kursusleder: Jesper Grove Jørgensen

Pris: Kr. 4.695,-
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Med bl.a. Accordionsolist Bjarke Mogensen, Pianist Nina Kavtaradze
og Kgl. Kammersanger Stig Fogh Andersen

Tisvilde Højskole
27. - 31. juli 2020

Kammermusik Festival
27. - 31. juli 2020
”Lær komponisterne at kende”. Holder du af at lytte til klassisk musik i
hyggelige og intime omgivelser, så vil du på dette kursus få mulighed for at
høre musik af bl.a. Beethoven, Brahms og Schumann. Hver dag vil koncentrere sig om en enkelt komponist ved koncerter med en blanding af sang og
kammermusik.
Flere af aftenkoncerterne er arrangeret i samarbejde med ”Sommerkoncerter i
Nordsjælland”. Der vil være bustransport til alle kirkekoncerterne.
Om formiddagen vil der være morgensang, fællessang og let flerstemnig
korsang som alle kan deltage i. Der vil også blive orienteret om dagens koncert programmer.
I højskolens biograf vil der blive vist musikfilm. Udover musikken vil den dej
lige natur i området byde på mange oplevelser. Kursusleder er Jesper Grove
Jørgensen. Han er primært kendt for sit mangeårige arbejde som kordirigent
for semiprofessionelle kor i Danmark og udlandet.
Højskolen byder på koncerter i topklasse. Du skal opleve tre kirkekoncerter
med Festival Ensemblet bestående af dygtige musikere fra Danmarks Radios
Symfoniorkester.
På højskolen fortolker pianisten John Damgaard de tre sidste Beethovensonater. Søstrene Tanja og Mimi Birkelund spiller Clara Schumann og Ludwig
van Beethoven. Pianisten Nina Kavtaradze, Brahms og Beethoven.
Du skal opleve Beethoven Trioen med Grit Dirckinck-Holmfeld Westh, violin,
Liv Fosdal Keiding, cello, Kristine Thorup, klaver og Kgl. Kammersanger Stig
Fogh Andersen. Accordionsolisten Bjarke Mogensen og slagtøjspilleren Johan
Bridger.
Under festivalen vil der blive vist malerier af kunstneren Stefan Blöndal.

