
Kammermusikfestival på 

Tisvilde Højskole  - 29.-31. Oktober 2021. 

Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde en kammermusikfestival på Højskolen. Vores 

lille festival bliver afholdt efter det 

gode gamle princip ”blandede 

bolcher” altså god musik og noget for 

enhver smag. De fleste koncerter 

bliver selvfølgelig afholdt på 

højskolen, men da vi i mange år har 

haft et godt samarbejde med 

områdets kirker, bliver en af 

koncerterne afholdt i Søborg Kirke i 

Nordsjælland. De kunstnere der i år 

underholder er blandt andre den 

russiske pianistinde Nina Kavtaradze. 

Om Nina Kavtaradze udtalte den 

store russiske pianist og 

klaverprofessor Lev Oborin,  ”En 

musiker i besiddelse af talent på 

højeste niveau, af stor kunstnerisk 

dybde og af en strålende 

individualitet”. Et ønske for højskolen 

har også været at invitere nogle af de 

lokale musikere der bor i Tisvilde og 

af dem skal du møde Pianist og 

organist ved Marmorkirken i 

København Jens Kaas og violinist og 

docent ved konservatoriet i Odense 

Arne Balk Møller, tidligere violinist i                                                            Nina Kavtaradze. 



Det Kgl. Kapel og nu medlem af Underholdningsorkestret. Du skal endvidere have en 

lille operakoncert med operasanger Heidi Korgaard som i sit professionelle liv er 

”opera”-tionssygeplejerske. Under koncerten synger hun sammen med barytonen 

Leon Ringø. De vil blive akkompagneret af vores lokale organist og pianist Henning 

Nielsen. Blandt de øvrige i festivalen vil du møde Jesper Grove Jørgensen der 

fortæller fra et langt liv med musikken. Han virkede i mere end 40 år som dirigent 

for et af Danmarks bedste kor Universitetskoret ”Lille MUKO”. Virkede også som 

dirigent ved vores regionale symfoniorkestre. Strygerne bliver repræsenteret ved 

”Kølbel Kvartetten” Aleksander Kølbel, violin, Christian Ellegård, violin, Mette 

Brandt, bratsch og Tobias van der Pals, cello, de vil spille strygekvartetter af Ludolph 

Nielsen og Maurice Ravel. Familietrioen ”Birkelund Trioen” hvis medlemmer er 

faderen Søren Birkelund, klarinet hans to døtre Tanja.   Birkelund, violin og Mimi 

Birkelund, klaver, De vil spille værker af F. Poulenc, E. Grieg og Alexander Arutiunian. 

Vi slutter af i Søborg Kirke med  

den spanske orgelprofessor Miguel Bernal der vil spille musik af J.S. Bach og A. 

Vivaldi samt fransk barokmusik. Transporten foregår i egne og højskolens biler. 

Fredag d. 29. oktober. 

Kl. 15.00 Ankomst. 

Kl. 16.00 Koncert med Jens Kaas, klaver og Arne Balk Møller violin spiller en bred 

vifte af store og mindre highligts. 

kl. 20.00 Koncert med Nina Kavtaradze der spiller F. Schuberts sonate i B-dur og en 

lang række af hendes ekstranumre sat sammen så de danner en helhed. 

Lørdag d. 30. oktober. 

Kl.10.00 Causeri med Jesper Grove Jørgensen.  

kl.16.00 Koncert med sopranen Heidi Korgaard, Leon Ringø, baryton og Henning 

Nielsen, klaver. De spiller musik af W.A. Mozart, G. Puccini og G. Verdi. 

kl. 20.00 Koncert med ”Kølbel Kvartetten”. 

 

Søndag d. 31. oktober 

kl. 13.00 koncert med ”Birkelund Trioen” 

kl. 16.00 Afslutningskoncert i Søborg Kirke, Bygaden  38, 3250 Gilleleje, med Miguel 

Bernal. 

Pris kr. 2.695.  
 

 


