Søndag d. 18. september kl. 15 i Vindbyholtgaard
Foredrag om kvindelige komponister. Programmedarbejder
METTE GREIFFENBERG fra DR P2 fortæller om kvindelige
komponister, når Leif Hasles Fond og FKM
inviterer til foredrag. Vi ved, at kvindelige
billedkunstnere har haft vanskeligt ved at udfolde sig kunstnerisk. Dette gælder også kvinder inden for den klassiske musik. Vi dykker
ned i den store skattekiste af klassisk musik
og lytter til musik skabt af den anden halvdel
af jordens befolkning. Skriver kvinder på en
anden måde end deres mandlige kolleger?
Og hvilke forhold har haft og har betydning for, hvordan balancen er i musiklandskabet?
Mandag d. 14. november kl. 19.30 i Haslev Kirke
„En vinterfantasi med fugle“. Fem musikere
fra ENSEMBLE STORSTRØM: klarinet,
fagot, violin, cello og flygel , spiller først Beethovens klavertrio opus 121a („Kakadu“
variationer) og Johs. Brahms’ klarinettrio i
a mol opus 114. Efter pausen spiller de 12
„billeder“ for forskellige instrumentkombinationer, hvor komponisten Ned Rorem
forvandler sine drømme, tanker og forestillinger om, hvad vinteren gør ved os, til musik.
I koncertpausen serverer vi en lille forfriskning i „glashuset“.
Mandag d. 28. november kl. 20 i Vemmetofte kloster
Kammermusik af Mozart og Schubert.
Vi slutter sæsonen med endnu en guldrandet kammermusikaften i Fruerstuen,
Mozarts Es dur klaverkvartet KV 493, og
Schuberts udødelige klaverkvintet i A-dur
opus 114, „Forellekvintetten“. Spillet af de
samme fem musikere, som i januar 2008
også spillede „Forellen“ i Vemmetofte. Berit Johansen Tange på flygel, Johannes Søe
Hansen, violin, Stine Hasbirk, bratsch, Henrik Dam Thomsen,
cello og Ditlev Damkjær på kontrabas. Disse musikere fås
næppe bedre hertillands. BERIT TANGE JOHANSEN har
endnu engang „håndplukket“ de fire strygere fra DR symfoniorkestret. Og vi, der var så heldige at opleve dem i januar
for 14 år siden, husker endnu den helt euforiske stemning,
der herskede den aften i Fruerstuen.
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Faxe Kunst- og Musikforening har i 2021 med tak
modtaget støtte fra Faxe kommune, Solistforeningen af 1921 og medlemmerne. Tak til Vemmetofte
Kloster og Vindbyholtgaard for stor gæstfrihed.

Koncertsteder

Haslev Kirke
Kirkepladsen 8B, 4690 Haslev
• Kultunariet
Søndergade 12, 4690 Haslev
• Vemmetofte Kloster
Klostervej 3, 4640 Faxe
• Vindbyholtgaard
Vindbyholtvej 8, 4640 Faxe
•

Ordinære billetpriser

Medlemmer: 150 kr.
Ikke medlemmer: 200 kr.
Børn og unge under 18 år: Gratis adgang.
E-billetter købes på www.faxekunstogmusik.dk
Ved indgangen betales kontant eller på
MobilePay 39 391

Bestyrelsen

Hans Krarup, formand
56 31 16 06
krarup@haslevnet.dk
21 72 13 67
Lis Ella Fruervang, næstformand og kasserer 28 15 50 72
lis.fruervang@icloud.com
Caroline Fougt, sekretær
caroline@fougt.dk
Inger Milo
inger.ke.milo@gmail.com
Knud Erik Hansen
ankrhj@outlook.dk
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VELKOMMEN I 2022

- til syv skønne koncerter og ét spændende foredrag
Vi har engageret nogle af de allerbedste musikere i Danmark,
samt unge, fremstormende talenter, til at give koncert for os.
Musikken er klassisk kammermusik i dets talrige afskygninger.
Vi er så heldige, at rammerne om musikken stadig er Fruerstuen
i Vemmetofte kloster, Kultunariets sal i Haslev, Haslev kirke og
Vindbyholtgaard. Vi slutter sæsonen med en rigtig „publikumstræffer“: Schuberts „Forellekvintetten“, hvor Berit Johansen
Tange som for 14 år siden - igen sidder ved flyglet!
Billetter
Der kan købes billetter til hele året og frem til koncerten afholdes
på www.faxekunstogmusik.dk
Desuden ved indgangen mod kontant betaling eller på MobilePay.
På billetsiden kan du vælge mellem:
• IKKE MEDLEM
• MEDLEM
• UNGE UNDER 18 år.
Hvis du ikke har mulighed for at anvende det digitale system,
kontaktes Lis Ella Fruervang på lis.fruervang@icloud.com eller
tlf. 28 15 50 72.
Dørene åbnes 30 minutter før koncerten.
Medlemskab
Medlemskab af Faxe Kunst- og Musikforening koster 175 kr
pr. person.
Henvendelse til:
Lis Ella Fruervang på lis.fruervang@icloud.com eller telefon
28 15 50 72
Indbetaling på kontonr. 1551-65 24 966 eller kontant.
Medlemskab kan også købes på www.faxekunstogmusik.dk
Medlemsfordele: Der gives rabat ved ALLE koncerter. Koncertprogrammet fremsendes til medlemmer midt i december.
Den årlige generalforsamling finder sted tirsdag den 22. marts
2022 kl. 19 i Rollosalen, Rådhusvej 4, 4640 Faxe.
		
			

På bestyrelsens vegne
Hans Krarup, formand

Koncerter
Søndag d. 16. januar kl. 15 i Kultunariet i Haslev
NYTÅRSKONCERT
med den svenske sopran
AMELIA JAKOBSSON
og ENSEMBLE STORSTRØM i et program
fyldt med festlige løjer og
nytårsmusik af f.eks. Lumbye, Gershwin og Massenet. Ensemblets chef Maj
Photo: Nikolaj Lund
Kullberg præsenterer koncertprogrammet.
Koncerten varer ca. 1½ time, og i pausen bydes der ligesom i de
gode gamle dage på vin og kransekage.
Mandag d. 21. februar kl. 20 i Vemmetofte kloster
Koncert med violinisten CHRISTINE BERNSTED og pianisten
RAMEZ MHANNA.
De er begge højtuddannede musikere fra Det kgl.
Danske Musikkonservatorium, og begge med
kufferterne fyldt med priser og udmærkelser. Hun
med Léonie Sonnings
talentpris 2019, han med
Carl Nielsens talentpris
2020. Begge som radioværter på programmet Foto: Julia Severinsen
„Clash“ på Radio Loud - det klassiske musikprogram for unge.
Deres debutalbum med Beethovens Kreutzer sonate og Schuberts
Fantasie udkom i foråret 2021. I Vemmetofte spiller de musik af
bl.a. Beethoven og Edvard Grieg.
Mandag d. 7. marts kl. 20 i Vemmetofte kloster
KLAUS TÖNSHOFF, klarinet, samt ARILD KVARTETTEN:
Tobias Durholm, violin,
Johannes Søe Hansen,
violin, Stine Hasbirk,
bratsch, Ingemar Brantelid, cello. De spiller
Beethovens strygekvartet
opus 18 nr. 6 og Johs.
Brahms’ klarinetkvintet i
h-mol opus 115.
En af de „guldrandede“ musikaftener, hvor nogle af vore fineste
musikere fra Det kgl. Kapel og DR symfoniorkestret spiller to af
kammermusiklitteraturens skønneste og dybeste mesterværker.

Søndag d. 12. juni kl. 15 i Kultunariet i Haslev
Koncert med LYNGBY-TAARBÆK SYMFONIORKESTER,
dirigent Jakob Hultberg.
Det er 3. gang, at det store symfoniorkester med hovedsæde nord
for København besøger Haslev. Denne gang med et spændende
program med musik af den franske, romantiske komponist Hector
Berlioz: Sangcyklusen „Les Nuits d’été“ (sommernætter) for mezzosopran og orkester, samt „Symphonie Fantastique“. Mens Berlioz
i det første værk maler i klare, pastelagtige farver som baggrund
for den poetiske tekst, lægger han ikke fingrene imellem, når han
skildrer en digters opiumsrus i den fantastiske symfoni. Symfonien
er verdensberømt, og står på både musikernes og publikums ønskesedler overalt i verden, hvor der findes et godt symfoniorkester og
en dirigent, der kan styre sine tropper.
Dirigenten er den unge svenske Jakob Hultberg og den danske mezzo-sopran Anna-Kajsa Holmberg synger „Sommernætter“.
Inkl. pause på 15 minutter varer koncerten 2 timer.

Mandag d. 5. september kl. 20 i Vemmetofte kloster
Pianisten IDA ANDERSSON er født på de finsk-svenske
Ålandsøer. Hun har en grundig pianistuddannelse fra konservatorierne i København og Lübeck, og har modtaget talrige priser, bl.a. fra Augustinus Fonden og Alexander Stoffregens Fond.
Trods sin unge alder har hun stor koncerterfaring. I 2018 var hun
på en længere koncerttourné i Kina sammen med den finske cellist Amy Jolly.
Koncerten i Vemmetofte kalder Ida
Andersson for Mendelssohn + Mendelssohn. Musik af den store tyske
komponist Felix Mendelssohn (180947) og af hans søster Fanny Mendelssohn (1805-47). Fanny var en glimrende pianist og komponist, der i sin
levetid blot stod i skyggen af bror Felix.
Fanny står i fokus under koncerten med
sit klaverværk „Das Jahr“. Koncerten
kan opfattes som en „appetitvækker“
for Mette Greiffenbergs foredrag om
kvindelige komponister søndag d. 18.
september kl. 15 i Vindbyholtgaard.

