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FAXE KUNST -  OG
MUSIKFORENING

Faxe Kunst- og Musikforening har i 2017 med tak 
modtaget støtte fra Faxe Kommune, Statens Kunstråd, 
Solistforeningen af 1921 og medlemmerne.   
Tak til Haslev Kirke, Jomfruens Egede og Vemmetofte 
Kloster for stor gæstfrihed. 

Koncertsteder
•  Jomfruens Egede
   Kirkevej 7, 4640 Faxe
•  Kultunariets festsal
   Søndergade 12, 4690 Haslev
•  Vemmetofte Kloster
   Klostervej 3, 4640 Faxe

Ordinære billetpriser   
(Forhøjede billetpriser, se under KONCERTER)

Medlem: 100 kr. 
Ikke medlem: 150 kr. 
Børn og unge under 18 år: gratis adgang.
HUSK at medbringe kontanter!

Reservation af billetter: 
birgitboegh@mail.dk og telefon 56 71 37 88

Bestyrelsen 
Hans Krarup, formand        56 31 16 06 / 21 72 13 67
krarup@haslevnet.dk                                

Teddy Larsen, næstformand                     40 95 84 83
teddylarsen17@gmail.com 

Birgit Bøgh, sekretær                               56 71 37 88
birgitboegh@mail.dk                            
Lis Ella Fruervang, kasserer                    28 15 50 72
lis.fruervang@icloud.com         
Kirsten Henriksen                                    56 71 48 71

𝄞𝄞
𝄞

2018

Søndag d. 7. oktober kl. 15 i Kultunariet, Søndergade 12, 
4690 Haslev
Koncert med LYNGBY-TAARBÆK SYMFONIORKESTER. 
Et af Danmarks bedste amatørsymfoniorkestre på ca. 60 musi-
kere  kommer på besøg med den  svenske   Per-Otto Johansson 
som  dirigent. Som solist skal vi høre den unge danske violi-
nist Anne Søe, 1. violinist i Copenhagen Phil, i Carl Nielsens 
berømte violinkoncert. Orkestret spiller desuden Wilhelm 
Stenhammers symfoniske suite “Excelsior”, samt Hakon Bør-
resens 2. symfoni 
fra 1907, “Havet.” 
Et fornemt pro-
gram med skønne, 
nordiske klange. I 
pausen byder vi på 
en forfriskning.

Mandag d. 5. november kl. 20 i Vemmetofte Kloster,  
Klostervej 3, 4640 Faxe
“UNGDOM OG GALSKAB.” Koncert med foredrag om 
Charlotte Frederikke, Frederik VII`s mor. Med Birgitte Ny-
borg og Duo Suonante: Katrine Dyrehauge  Roos, sopran 
og Lars Hedelius-Strikkertsen, guitar. Birgitte Nyborg, der 
har skrevet bogen om den skandaleramte prinsesse, der blev 
forvist fra det danske hof efter en sex-skandale, fortæller om 
hendes liv og hendes tid. Duo Suonante vil, klædt i tidsty-
pisk tøj, spille og synge musik fra den danske guldalder. 
Historie og musik væves ind i hinanden. 
  

www.faxekunstogmusik.dkwww.faxekunstogmusik.dk

Birgitte Nyborg og Duo Suonante𝄞𝄞𝄞𝄞

Lyngby-Taarbæk symfoniorkester



Faxe Kunst- og Musikforening
byder velkommen

... til otte koncerter i 2018. Ganske som i 2017 med fire koncerter 
i Vemmetofte Kloster, to på herregården Jomfruens Egede og to 
i Haslev. Vi tager foreningens navn “kunst- og musikforening” 
for pålydende, idet det talte ord vinder indpas hele to gange.  
Vi er meget stolte af at kunne præsentere Ghita Nørby på Vem-
metofte Kloster sammen med hendes uundværlige medspiller 
Lars Hannibal, der i øvrigt  vender tilbage senere på året sammen 
med Michala Petri. Sidst på sæsonen blander vi igen det levende 
ord med musikken, når vi skal høre om “Ungdom og galskab” i 
kongehuset i 1800-tallet.    

Ønskes medlemskab af Faxe Kunst- og Musikforening, så kon-
takt Lis Ella Fruervang på lis.fruervang@icloud.com eller på te-
lefon 28 15 50 72. Et årsmedlemskab koster 175 kr. pr. person. 
Der gives rabat ved alle koncerter undtagen nytårskoncerten, 
og koncertprogrammet for det kommende år fremsendes til 
medlemmer i december måned. Kontingent kan indbetales på 
reg.nr. 1551 kontonr. 65 24 966 eller kontant ved koncerter-
ne.                                                

Billetreservationer til de ordinære koncerter sker ved henven-
delse til Birgit Bøgh på adressen birgitboegh@mail.dk, eller 
telefon 56 71 37 88. Der kan kun reserveres fra koncert til kon-
cert. Reserverede billetter afhentes og betales kontant på kon-
certstederne senest 20 minutter, før koncerten begynder. Da der 
er et begrænset antal pladser i Vemmetofte Kloster og Jomfruens 
Egede, bedes man huske at give besked, hvis man er forhindret 
i at benytte reserverede billetter. 

Billetsalg til nytårskoncerten, se under Koncerter.

Den årlige generalforsamling finder sted tirsdag d. 27. marts 
2018 i Rolloteket, Rådhusvej, 4640 Faxe.

Pbv. Hans Krarup . formand

Koncerter
Søndag d. 14. januar kl. 15 i Kultunariets festsal,   
Søndergade 12, 4690 Haslev
NYTÅRSKONCERT med Ensemble Storstrøm, Midtsjællands 
Kammerkor og sangsolisten Jens Søndergaard. Ca. 35 medvir-
kende. Nytåret fejres med noget af den bedste musik fra det  
velkendte og elskede repertoire inden for opera og operette m.m.  
Konferencier Hans Krarup. Jens Søndergaard har vi for nylig 
mødt som grev Danilo i Haslev Teaterforenings opførelse af 

“Den glade enke.” Billetter á 150 kr. kan 
købes allerede fra onsdag d. 27. december 
i Boghuset, Torvegade 10, 4640 Faxe, tlf. 
56 71 30 13, og i Haslev Boghandel, Jern-
banegade 9, 4690 Haslev, tlf. 56 31 21 20. 
Husk venligst at medbringe kontanter ved 
afhentning af billetter. Vin og kransekage 
er inkluderet i billetprisen.

Mandag d. 19. februar kl. 20 i Vemmetofte Kloster,   
Klostervej 3, 4640 Faxe
Koncert med MARIA og EVA 
STEINAA, obo og fløjte, og 
GALYA KOLAROVA, flygel. 
Søstrene Eva og Maria er for 
længst kendt i Danmark  som 
blændende musikere, begge 
konservatorieuddannede. 
Eva er solo-oboist i DR Symfo-
niOrkestret, mens Maria er freelance musiker, bl.a. i Ensemble 
Øresund. Galya er deres faste akkompagnatør. Hun kommer 
fra Bulgarien, nu fastboende i Danmark, og ansat ved Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Musikken er af bl.a. Prokofiev, 
Saint-Saëns og I. Moscheles.

Mandag d. 5. marts kl. 20 i Vemmetofte Kloster,   
Klostervej 3, 4640 Faxe
Mød Danmarks store skuespillerinde GHITA NØRBY  i en in-
tim aften i Fruerstuen med plads til 60 tilhørere, hvor hun bl.a. 
læser favoriteventyr af H.C. Andersen, og hvor LARS HAN-
NIBAL vil skabe laguner af eftertænksomhed med smukke og 
populære toner fra det klassiske guitarrepertoire. Forhøjede bil-
letpriser: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for ikke-medlemmer.

Søndag d. 22. april kl. 15 i havesalen  
på herregården Jomfruens Egede,   
Kirkevej 7, 4640 Faxe
Koncert med fem UNGE ELEVER FRA DET 
KGL DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM: 
Freja Arendt, obo samt Amia-kvartetten, med
Marcus Mukherjee og Anne Skærbæk, violiner, Ásta Pjeturs-
dóttir, bratsch, og Ida Nørby Sørensen, cello. Mød den unge 
generation af klassisk uddannede musikere, der måske om få 
år spiller i vore professionelle orkestre. Her spiller de Mo-
zarts dejlige F-dur obokvartet m.m. Fra kl. 14 er der kaffe, te 
og kager og i pausen serveres en drink. Forhøjede billetpri-
ser incl. traktement: 150 kr. for medlemmer, 200 kr. for ikke-
medlemmer.

Søndag d. 9. september kl. 15 i havesalen på herregården 
Jomfruens Egede, Kirkevej 7, 4640 Faxe
MICHALA PETRI  og LARS HANNIBAL giver efterårskoncert 
i den smukke havesal, hvor de øser af 
deres store repertoire af barokmusik, 
romantisk og nyere musik for blok-
fløjte og guitar.    
De har i de sidste par år turneret land 
og rige rundt og er kendt og elsket 
overalt, hvor de kommer frem. Fra 
kl. 14 er der kaffe, te og kager, og i 
pausen serveres en drink. Forhøjede 
billetpriser incl. traktementet: 150 kr. 
for medlemmer, 200 kr. for ikke-
medlemmer.

Mandag d. 24. september kl. 20 i Vemmetofte Kloster,  
Klostervej 3, 4640 Faxe

Koncert med ENSEMBLE STORSTRØM. Ensemblet har lo-
vet at spille smuk musik for vores trofaste publikum. Program: 
Se vores hjemmeside eller dagspressen.  

 

Jens Søndergaard

Eva & Maria Steinaa

Lars Hannibal & Ghita Nørby

Freja Arendt

Michala Petri & Lars Hannibal

Ensemble Storstrøm


