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Koncertprogram for sæsonen 2017-2018

Den Danske Messingkvintet
Nikolaj Viltoft, trompet
Jakob Keiding, horn
Jens Bjørn Larsen, tuba

Jonas Wiik, trompet
Jesper Juul Windahl, basun

Messinglærerne ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM) har fundet sammen i dette ensemble. Foruden at undervise er de aktive musikere, der spiller i forskellige orkestre og kammerensembler. To har titel af professor.
Musik af bl.a. Bach, Holmboe, Evald og Sandstrøm.
Gæstebilletter kr. 120

Foto: Den Danske Messingkvintet

Søndag den 17. september 2017 - kl. 15.00 - i Smørum Kulturhus

Duo Georgiadis - Birch
Ria Georgiadis, fløjte
Sven Birch, klaver
Den græsk-østrigske fløjtenist Ria Georgiadis har som solist
optrådt med talrige orkestre og givet koncerter verden over.
Sven Birch er uddannet pianist ved Det Jydske Musikkonservatorium i Århus og med videre studier i Wien. Han er i
dag professor og institutleder på Anton Bruckner Universitet
i Linz, Østrig.
Gæstebilletter kr. 120

Søndag den 12. november 2017 - kl. 15.0 - i Smørum Kulturhus
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- ønsker med sine arrangementer lokalt at formidle gode musikoplevelser. Det er målet, at alle koncerter skal være
af høj kvalitet. Repertoiret er overvejende klassisk, men jazz og visesang hører også med til koncertudbuddet. Arrangementerne er for alle, der er interesserede i musik - både voksne, børn og unge.
Koncerterne finder sted i Smørum Kulturhus, Flodvej 68, 2765 Smørum.
Bliv medlem af Ledøje-Smørum Musikforening ved at tegne et abonnement på sæsonens fire koncerter:
Indsæt kr. 275 i Nordea, kontonummer 0320-0306262416 - eller betal ved førstkommende koncert.
Abonnement for børn/unge i alderen 10-25 år samt studerende under 25 år: kr. 75.
Gæstebilletter til hver enkelt koncert kan købes ved indgangen eller på Smørum Bibliotek: kr. 120/150.
Formand: Søren Lindeløv, Haretoften 10, Ledøje, 2765 Smørum, tlf: 61 68 81 44, mail: musik@lsmusikforening.dk

Koncertprogram for sæsonen 2017-2018 - ret til ændringer forbeholdes

The Piazzolla Orchestra
Andrea Pellegrini, sang
Philippe B. Skow, violin
Bjarke Mogensen, accordion Tanja Zapolski, klaver
Per Arne Ferner, guitar
Jesper Thorn, bas
Seks ekstraordinært talentfulde solister og kammermusikere,
der er kendte både i Danmark og i udlandet for deres arbejde på såvel den klassiske scene som på jazzscenen.
Koncerten er pakket med svingende valse, dramatiske
sange og fyrige fugaer af argentinske Astor Piazzolla.
Gæstebilletter kr. 150

Søndag den 21. januar 2018 - kl. 15.00 - i Smørum Kulturhus

Esbjerg Ensemble - 50 års jubilæum
10 musikere - blæsere og strygere
Efteråret 1967 flyttede en blæserkvintet til Esbjerg for at
starte et ensemble. En strygekvintet, en pianist og en slagtøjsspiller sluttede sig til selskabet: Esbjerg Ensemble. I dag
en rollemodel i nordisk musikliv pga. kvalitet og originalitet.
Program med musik af bl.a.: Streich, Ligeti, György, Brahms,
Max Reger og Leoš Janáček. Desuden et nyt værk af Wu,
Le-Ying (Uropførelse).
Gæstebilletter kr. 120

Søndag den 8. april 2018 - kl. 16.00 - i Smørum Kulturhus

Tryk:
LaserTryk.dk

Tak til: Statens Kunstfond, Projektstøtteudvalget for Musik • Solistforeningen af 1921
Egedal Kommune • Oticon Fonden • Nordea-fonden • SuperBrugsen, Smørum • EBB-consult

