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Bornholms Musikfestival har med  
stor tak modtaget støtte fra: 

Augustinus Fonden
Bornholms Musik- og Teaterråd
Dansk Komponistforening 
Det Obelske Familiefond
Knud Højgaards Fond
Nordea Fonden
Simon Spies Fond 

Solistforeningen
Sonning Fonden
Sparekassen Bornholms Fond
Statens Kunstfond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond



 Torsdag d. 23. juli kl. 20 på Bornholms Kunstmuseum 

 KOMPONISTAFTEN med Mette Nielsen

 NORDIC STRING QUARTET 

 Værker af Mette Nielsen, Sibelius og 
 Gudmundsen-Holmgreen

 Torsdag d. 30. juli kl. 20 i Aa Kirke 
  
 TRIO VITRUVI 
 Niklas Walentin, violin, Alexander McKenzie,   
 klaver, Jacob La Cour, cello 

 Værker af Martin, Beethoven og Mendelssohn

 Mandag d. 3. august kl. 16 i Aa Kirke 

 Lars Ulrik Mortensen, cembalo 
 
 RADIO- OG TV-TRANSMISSION 

 Værker af Froberger, Weckmann, Buxtehude og Bach

 Mandag d. 3. august kl. 20 i Aa Kirke 
  
 FEJØ-FESTIVALENSEMBLE 
 Anna Gebert, violin, Mina Fred, bratsch, Carl-Oscar   
 Østerlind, cello, Kristoffer Hyldig, klaver,  

 Bogdan Božović, violin 
 
 RADIO- OG TV-TRANSMISSION  
  
 Værker af Beethoven og Brahms

 Tirsdag d. 4. august kl. 16 i Aa Kirke 

 Bogdan Božović, violin 
 Kristoffer Hyldig, klaver 
 

 RADIO- OG TV-TRANSMISSION
 Værker af Beethoven

 Tirsdag d. 4. august kl. 20 i Aa Kirke 

 FEJØ-FESTIVALENSEMBLE 
  

 RADIO- OG TV-TRANSMISSION
 Værker af Ruders og Brahms 

 Torsdag d. 13. august kl. 20 i Aa Kirke

 Genhør med komponisten Ib Nørholm  
 (årets komponist 1975)

 Else Torp, sopran, Anne Søe, violin, Ida Nørholm,   
 cello, Christine Raft, klaver  
  
 Værker af Nørholm, Beethoven og Nielsen 
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Bliv medlem af foreningen

Bornholms Musikfestivals Venner
Bornholms Musikfestivals Venner er en forening for alle. Vennemedlemmerne 
udgør et fundament for festivalen. Alle – fastboende, udenøsboende og udlæn-
dinge – indbydes til at være medlem.

For 150 kr. om året får alle medlemmer i såvel ind- som udland tilsendt en over-
sigt over årets koncerter forud for koncertsæsonen. Medlemmer af foreningen, 
der køber billet til den sidste koncert, har dermed medlemskab af foreningen for 
2021 (uden yderligere kontingent). Indmeldelse kan ske ved at sende en e-mail til 
venner@bornholms-musikfestival.dk.

Werden Sie Mitglied des Vereins 

Bornholms Musikfestivals Venner
Bornholms Musikfestivals Venner (Freunde des Bornholmer Musikfestivals) ist 
ein Verein für alle. Die Freunde des Festivals bilden durch ihre Mitgliedschaft ein 
Fundament für das Festival. Alle – nicht nur Bornholmer, und nicht nur Dänen – 
sind im Verein herzlich willkommen.

Für 150 DKK pro Jahr erhalten Mitglieder im In- und Ausland im voraus 
eine Übersicht über die Konzerte des Jahres zugesandt. Mitglieder, die eine 
Eintrittskarte für das letzte Konzert lösen, erwerben damit die Mitgliedschaft für 
das folgende Jahr 2021 (ohne zusätzlichen Mitglieder Beitrag). Anmeldung mit 
einer Mail an venner@bornholms-musikfestival.dk. 

Become a Member of

Bornholm Musikfestivals Venner
Membership in Bornholm Musikfestivals Venner (Friends of the Bornholm Music 
Festival) is open to all, including Bornholmers, other Danes, and international 
guests.

For an annual membership fee of DKK 150 you will receive (by mail, and in ad-
vance of the Bornholm Music Festival season) an overview of the concert schedule.  
 
Member attendance at the final concert will result in free membership for 2021. To join, 
please send an email to venner@bornholms-musikfestival.dk



52. koncertrække

23. juli - 13. august 2020
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Velkommen
Bornholms Musikfestival byder vore gæster velkommen til sin 52. festival, den 
ældste af sin art. 

Det er en festival, der står i Covid-19-epidemiens tegn, og bestyrelsen, der 
på et tidspunkt var tæt på at aflyse festivalen i år, har måttet navigere i 
forårets usikkerhed. Så galt gik det dog ikke, og de udmeldinger, der kom i 
juni, gjorde, at vi besluttede at gennemføre festivalen, dog i mindre format. 
Vi synes, at det er lykkedes os at få planlagt en festival, der lever op til 
den høje standard, vi efterstræber, og som vort publikum vil glædes over.  
 
De to komponist-koncerter, præsentationen af årets komponist Mette Nielsen 
og genhøret med komponisten Ib Nørholm, der var festivalens første ”årets 
komponist” i 1975, har haft høj prioritet for os. De indleder og afslutter dette års 
festival. Desuden præsenterer vi en koncert med Trio Vitruvi, som begejstrede 
publikum sidste år, da de spillede ved ”genhørskoncerten” med Poul Ruders. 
 
Da festivalen var tæt på at blive aflyst, besluttede bestyrelsen at afholde fire kortere 
koncerter, der kunne sendes live. Det blev til et fint samarbejde med Danmarks 
Radios P2 og TV2Bornholm, som ville stå for henholdsvis lyd- og billedsiden. De 
fire koncerter sendes live i TV og efterfølgende i P2, og de vil være tilgængelige 
med links på festivalens hjemmeside i 30 dage efter koncerterne. Koncerterne 
afholdes over to dage, henholdsvis kl. 16 og kl. 20. Ved den første koncert spiller 
Lars Ulrik Mortensen værker fra barokken på Jes Svenssons cembalo, og ved de 
sidste tre koncerter spiller Fejø Festivalensemble, suppleret med den serbiske 
violinist Bogdan Bozovic, tre programmer med Ruders, Beethoven og Brahms.  
 
Vi takker de mange, der har hjulpet til med at arrangere, afvikle og støtte årets 
festival, herunder Bornholms Musikfestivals Venner og dem, der lægger hus 
til koncerterne. Uden en stor og generøs støtte kan Bornholms Musikfestival 
ikke tilbyde disse koncerter, og festivalen har med stor tak modtaget støtte fra 
Augustinus Fonden, Bornholms Musik- og Teaterråd, Dansk Komponistforening, 
Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Nordea Fonden,  Simon Spies 
Fond, Solistforeningen, Sonning Fonden, Sparekassen Bornholms Fond, Statens 
Kunstfond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.

Arrangørerne

Billetpriser 2020
Voksne   kr. 150,- 
Børn og unge op til 20 år   kr. 75,- 
 
Medlemskab af foreningen Bornholms Musikfestivals Venner 
Årligt kontingent   kr. 150,-,  
Indmeldelse på www.bornholms-musikfestival.dk. 
Medlemmer af foreningen, der køber billet til den sidste koncert, har dermed 
medlemskab af foreningen for 2021 (uden yderligere kontingent).

 
Billetsalg
Der er ikke billetsalg ved døren. Billetter skal købes på forhånd på  
www.ticketmaster.dk . Gebyret er indbefattet i prisen. 

Generalforsamling
i foreningen

13. august 2020 kl. 17.30 
i Aa Kirkes konfirmandstue 

(umiddelbart før festivalens sidste koncert)

Dagsorden ifølge vedtægterne

Foreningen byder på et let måltid
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Welcome
Bornholm’s Music Festival warmly welcomes our guests to our 52nd Festival, which 
is the oldest of its kind in Denmark.
This year’s festival will be held in the shadow of the COVID-19 pandemic. The Festival 
Committee had to navigate the uncertainty that prevailed during the earlier part of 
the year, and which led to our being close to cancelling the festival. Fortunately we 
avoided that, and, by June, the indications and announcements allowed us to decide 
to hold the festival after all, albeit in a somewhat more compact format. We believe 
that we have succeeded in planning a festival that maintains the high standard that 
we strive for, and which will please our audiences.
A major priority was keeping our two composer concerts, one presenting our 
Composer of the Year, Mette Nielsen, and the other revisiting the late Ib Nørholm, 
who was our very first Composer of the Year in 1975. These two concerts will mark 
the opening and the closing of this year’s festival. In addition, we present a concert 
with Trio Vitruvi, whose composer concert revisiting Poul Ruders last year delighted 
the audience.
When we were close to cancelling the festival, the Committee decided to hold four 
shorter concerts for live transmission. This led to a wonderful collaboration with 
Danmarks Radio P2 and TV2Bornholm, who will look after the sound recording and 
the filming respectively. These four concerts will be broadcast live on television and 
later on the radio, and will be accessible via a link on the Bornholm’s Music Festival 
website for 30 days after the concert.
These shorter concerts will be held over two days, on the 3rd and 4th of August at 4 
pm and 8 pm both days. The first concert features baroque repertoire performed by 
Lars Ulrik Mortensen on the cembalo built by Jes Svensson, and in the remaining three 
concerts works by Ruders, Beethoven and Brahms will be performed by musicians 
from the Fejø Festival Ensemble, with the participation of the Serbian violinist Bogdan 
Božović.
We thank the many people who have helped plan, execute and support this year’s 
festival, including the Friends of Bornholm’s Music Festival and those who have 
provided the concert venues.
Bornholm’s Music Festival could not present these concerts without the great support 
generously provided by and gratefully received from Augustinus Fonden, Bornholms 
Musik- og Teaterråd, Dansk Komponistforening, Knud Højgaards Fond, Nordea 
Fonden, Solistforeningen, Sparekassen Bornholms Fond, Statens Kunstfond, Aage 
og Johanne Louis-Hansens Fond, Simon Spies Fond and Det Obelske Familiefond.

The Organisers

Ticketing
Adults       DKK 150  
Youth tickets up to 20 years of age                                 DKK 75  

Membership of Friends of Bornholm’s Music Festival,  
Annual fee  per person  DKK 150
Membership applications on www.bornholms-musikfestival.dk. 
Members attendance at the final concert will result in free membership for 2021.

Ticket sales 
There will be no ticket sales at the door. Tickets must be purchased in advance 
on www.ticketmaster.dk.. The Ticketmaster fee is included in the price. 

Willkommen
Das Bornholmer Musikfestival heißt Sie willkommen zum 52. Jahrgang, dem 
ältesten seiner Art!

Dies ist ein Festival, das im Zeichen der Covid-19 Epidemie steht. Die 
Leitung war nahe daran, das Festival abzusagen, so schlimm ist es jedoch 
nicht gegangen. Nach den Meldungen der Behörden im Juni beschlossen 
wir, das Festival in kleinerem Format durchzuführen. Wir sind der Ansicht, 
dass es uns gelungen ist, ein Festival zu planen, das dem hohen qualitativen 
Niveau früherer Jahre voll entspricht und unsere Gäste freuen wird. 
 
Die zwei Komponistenkonzerte,  ein Konzert mit der Komponistin 
des Jahres, Mette Nielsen und ein Wiederhören mit Ib Nørholm, dem 
”Komponisten des Jahres 1975”, waren wichtig für uns. Diese beiden 
Konzerte leiten das Festival ein und schließen es ab. Außerdem haben wir 
ein Konzert mit dem Trio Vitruvi, das das Publikum letztes Jahr begeisterte. 
 
Als das Festival nahe daran war, abgesagt zu werden, beschloss der Vorstand, vier 
Konzerte abzuhalten, die live gesendet werden konnten. Das resultierte in einer 
fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Dänischen Radio P2 und TV2Bornholm, 
die die Verantwortung für Ton- und Bildtechnik übernahmen. Die vier Konzerte 
werden live im TV gesendet und nachfolgend im P2 Radio, und sie werden danach 
via Links auf der Homepage des Festivals während 30 Tagen online zu hören sein. 
 
Diese vier Konzerte werden an zwei Tagen stattfinden, um 16 Uhr und um 20 Uhr. 
Im ersten Konzert spielt Lars Ulrik Mortensen Werke aus dem Barock auf dem 
Cembalo, gebaut von Jes Svensson, und in den drei folgenden Konzerten spielt 
das Fejø Festivalensemble im Zusammenspiel mit dem serbischen Violinisten 
Bogdan Božović drei Programme mit Werken von Ruders, Beethoven und Brahms. 
 
Die Zahl der Eintrittskarten ist beschränkt auf Grund von Abstandsregeln betr. 
Corona. Zugang nur mit im voraus bestellten Eintrittskarten via Ticketmaster.dk. 
Nähere Informationen diesbezüglich siehe unter ”Billetter”.

Die Veranstalter

Eintrittspreise
 
Erwachsene:       DKK 150

Jugendliche und Kinder 0-20 Jahre:   DKK 75
 
Der Verein ”Bornholms Musikfestivals Venner”,  
Mitgliedsbeitrag, jährlich pro Person   DKK 150
Anmeldung bei www.bornholms-musikfestival.dk.  
Mitglieder, die eine Eintrittskarte für das letzte Konzert lösen, erwerben 
damit die Mitgliedschaft für das folgende Jahr 2021 (ohne zusätzlichen 
Mitgliedsbeitrag). 
Kartenverkauf
Eintrittskarten sind ausschließlich via www.Ticketmaster.dk erhältlich, kein 
Verkauf an der Abendkasse. Die Gebühr ist im Preise inbegriffen. 
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Koncertstederne
Aa Kirke
Aa Kirke har fra gammel tid været betragtet som Bornholms hovedkirke. 
Den er bygget i 1100-tallet og var direkte tilknyttet domkapitlet i Lund, 
indtil Skåne gik tabt for Danmark i 1658. Byggematerialet er grønsandsten 
i to nuancer, en lys og en mørk, hentet fra egnen omkring Aakirkeby. 
En del af skibet er dog udført af den grå bornholmske silurkalksten. 
Kirkens kor har smukt tilhugne rundbuefriser på gesimserne og ved den 

meget høje og brede korbue. Kirkens karakteristiske tårn er efter al sandsynlighed 
af forholdsvis tidlig dato. Dets tagkonstruktion har nogen lighed med Manteltårnet 
på Hammershus og til skrives derfor lübeckerne. Våbenhuset med den kuppelagtige 
hvælving regnes blandt de ældste af sin art. Våbenhuse var i det hele taget sjældne 
i romansk tid. I gavlen bemærkes særligt de to vinduer med tvillingebuerne, båret 
af små søjler med elegant udformede sandstenskapitæler. Aa Kirkes inventar er 
usædvanlig smukt. Døbefonten er hugget i sandsten i sidste halvdel af 1100-tallet af 
den gotlandske stenmester Sighraf. På fontens sider er der elleve felter med relieffer, 
der skildrer begivenheder i Kristi liv, og i kløverbladsbuerne over felterne er der 
med runer givet forklaring på billederne. Altertavle og prædikestol er udført af den 
skånske billedskærer Jakob Kremberg. Der er tale om snitværker i højrenæssancestil. 
Altertavlen er en såkaldt katekismustavle med nadverordene som indskrift på 
dansk og latin, efter god luthersk skik. I topfeltet ses i øvrigt Lund domkapitels 
våbenmærke, Skt. Laurentius med risten, og årstallet 1600.

Bornholms Kunstmuseum
I  e t  a f  Bornholms smukkeste  naturområder  ved 
Helligdomsklipperne ligger Bornholms Kunstmuseum, indviet 
i 1993. Museet, der er tegnet af arkitekterne Johan Fogh og Per 
Følner, rummer ca. 4.000 m2 fordelt på tre niveauer, således at 

bygningen følger terrænets fald mod kysten. Langs den næsten sydlandske ”gade” 
finder man de forskellige udstillingssale, auditorium, café og museumsbutik, og 
igennem hele ”gaden” risler den gamle Helligdomskilde, som i middelalderen var 
kendt for sin helbredende kraft. Bornholms Kunstmuseum byder på en fremragende 
samling af kunst og kunsthåndværk med relation til øen. Tyngdepunktet i samlingen 
er lagt på ”Bornholmerskolen”. Hovedværker af bl.a. Edvard Weie, Karl Isakson, 
Olaf Rude, Kræsten Iversen, Niels Lergaard og Oluf Høst giver et fyldigt og præcist 
indtryk af perioden omkring modernismens gennembrud. Men også den ældre 
og nyere del af samlingen med både maleri og skulptur giver, ligesom den største 
samling af kunsthåndværk udenfor København, et rigt og facetteret billede af 
kunstlivet på Bornholm.

Kirchen und Konzertsäle
Aa Kirche
Aa Kirche gilt von Alters her als die Hauptkirche Bornholms. Gebaut 
wurde sie im 12. Jahrhundert, und sie unterstand unmittelbar dem 
Domkapitel in Lund, bis Schonen 1658 für Dänemark verloren ging. 
Das Baumaterial ist Grünsandstein in einem hellen und einem dunklen 
Ton, und stammt aus der Umgebung von Aakirkeby. Ein Teil des 
Kirchenschiffes ist jedoch aus grauem Bornholmer Silurkalkstein. Den 

Chorraum der Kirche schmücken Rundbogenfriesen auf den Gesimsen und ein hoher 
und breiter Chorbogen. Der charakteristische Kirchturm stammt wahrscheinlich aus 
etwas späterer Zeit. Seine Dachkonstruktion ist derjenigen des Mantelturms von 
Hammershus ähnlich und weist auf die Lübecker hin. Die Vorhalle („Waffenhaus” 
genannt) wird zu den ältesten dieser Art gezählt und hat die alte Kuppelwölbung 
bewahrt. Im Giebel findet man zwei Fenster mit Zwillingsbogen, getragen von 
kleinen Säulen mit elegant geformten Kapitälen aus Sandstein. Das Taufbecken ist 
aus Sandstein, ein Werk des Steinmetz Meister Sighraf von Gotland (zweite Hälfte 
des 12. Jh.). Die Seiten des Taufbeckens schildern in elf Reliefs Ereignisse aus dem 
Leben Christi. Das Altarbild und die Kanzel stammen von dem Holzschnitzer 
Jakob Kremberg aus Schonen, im Stil der Hoch-Renaissance. Das Altarbild ist eine 
sogenannte Kate-chis-mus-tafel und trägt die Worte des Heiligen Abendmahls 
in Dänisch und Latein, wie es lutherischer Brauch war. Das obere Feld weist das 
Wappen des Domkapitels Lund auf, Sankt Laurentius mit dem Rost, sowie die 
Jahreszahl 1600.

Kunstmuseum Bornholm
In einer der schönsten Naturgegenden Bornholms bei den 
Heiligtumsfelsen (Helligdomsklipperne) liegt Bornholms 
Kunstmuseum. Es wurde 1993 eingeweiht. Das Museum, von 
Johan Fogh und Per Følner gezeichnet und aus gediegenen 

Materialen wie Ziegel, Granit, Sandstein, Holz und Zink gebaut, hat 4000 m2 auf 
drei Ebenen verteilt, die sich dem natürlichen Gefälle zur Küste hinunter anpassen. 
Entlang der fast südeuropäisch anmutenden „Straße“ befinden sich die verschiedenen 
Ausstellungsräume, das Auditorium, ein Café und ein Museumsgeschäft. Durch 
die ganze „Straße“ rieselt die alte Heiligtumsquelle (Helligdomskilden), die im 
Mittelalter für ihre heilende Kraft bekannt war. Bornholms Kunstmuseum bietet 
Ihnen eine hervorragende Kunst- und Kunsthandwerkssammlung, die in einer 
engen Beziehung zur Insel steht. Der Schwerpunkt der Sammlungen liegt auf der 
„Bornholmerschule“ und vermittelt einen ausgiebigen und präzisen Eindruck der 
Druchbruchszeit des Modernismus durch Hauptwerke von u.a. Edvard Weie, Karl 
Isakson, Olaf Rude, Kræsten Iversen, Niels Lergaard og Oluf Høst. Auch die anderen 
Teile der Sammlung, ältere wie neuere, zeigen mit Malereien und Skulpturen, sowie 
der größten Kunsthandwerkssammlung außerhalb Kopenhagens, ein reiches und 
abwechselndes Bild des Kunstlebens auf Bornholm. 
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Concert venues
Aa Kirke – Aa Church
Aa Church has from ancient times been regarded as the main church 
in Bornholm. Built in the 12th century, it was directly associated with 
the cathedral chapter in Lund (Sweden) until Scania (now southern 
Sweden) was lost to Denmark in 1658. It is builtusing green sandstone 
in two shades, dark and light, quarried in the vicinity of Aakirkeby. 

Part of the nave however was executed in Bornholm’s grey Silurian limestone. The 
choir features beautifully cut round arch friezes on the cornices and by the very 
tall chancel arch. The characteristic twin-roofed tower is most likely to be dated 
relatively early. Its roof construction displays some similarity to the Mantel (that is, 
twin-roofed) Tower at Hammershus Castle and has therefore been attributed to the 
Lubeckers (who occupied Hammershus Castle from 1522 until 1576). The church 
porch with its dome-like ceiling is considered one of the oldest of its kind. It was 
generally rare for Romanesque-era churches to have a porch at all. In the gable, 
one notices in particular the two windows with double arches supported by small 
columns with elegantly executed sandstone capitals. The furnishings inside Aa 
Church are particularly beautiful. The baptismal font was carved out of sandstone 
in the latter half of the 12th century by the Gotland Master Stonemason Sighraf. On 
the sides of the baptismal font there are eleven panels with reliefs depicting events 
in the life of Christand, unique in this context, runes in the trefoil arches above the 
panels provide captions for the pictures. The altarpiece and pulpit were executed by 
Scanian woodcarver Jakob Bremberg in High-Renaissance style. The altarpiece is a 
so-called catechism panel with the words of the communion or eucharist inscribed 
in Danish and Latin according to good Lutheran practice. In the cymatium (upper 
panel) one may further see the coat of arms of Lund Cathedral, namely Saint Laurence 
with the gridiron of his martyrdom, and the year 1600.

Bornholm Art Museum
In one of the most beautiful natural locations in Denmark, at 
the head of Helligdomsklipperne (the Sanctuary Cliffs), lies the 
Bornholm Art Museum. Inaugurated in 1993 and expanded 
in 2003, the Museum was designed by architects Johan Fogh 

and Per Følner. Covering some 4,000 square meters over three consecutive levels, 
the building follows the natural fall of the terrain down towards the coastline. The 
exhibition rooms, the auditorium, the café and the museum shop are arranged on 
either side of the almost Mediterranean “street” of descending terraces through 
which the water of the ancient Sanctuary Spring – known in Medieval times for its 
healing power – still ripples and murmurs.

The Bornholm Art Museum presents an outstanding collection of art and handicraft 
relating to the island of Bornholm. The main focus of the collection is the Bornholm 
School. Major works by Edvard Weie, Karl Isakson, Olaf Rude, Kræsten Iversen, Niels 
Lergaard, Oluf Høst and others convey a comprehensive and accurate impression of 
the period surrounding the breakthrough of Modernism. However, both the older 
and the newer parts of the collection, featuring both paintings and sculptures, and 
the largest Danish collection of handicrafts outside Copenhagen, also provide a rich 
and multi-faceted picture of Bornholm’s art scene.

Noter om de medvirkende
1. koncert

Mette Nielsen

Jeg er født i Odense i 1985 – i et hjem med P2 i baggrunden. Jeg er vokset 
op med accordeon og sang og har komponeret så længe, jeg kan huske.  
I 2007-13 studerede jeg komposition på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, 
og i 2015-17 tog jeg solist-overbygningen i komposition på Det Jyske 
Musikkonservatorium. Jeg har været repræsenteret af Edition S siden 2017. 
I 2019 fik jeg Pelle Prisen, opkaldt efter Pelle Gudmundsen-Holmgreen og indført 
efter hans død i 2016. Pelle har været et forbillede for mig, siden jeg hørte hans 
Symfoni-Antifoni i min MGK-tid, og derfor betød den pris utroligt meget for mig 
at få. Pelles musik er kompromisløs og rummer en stor integritet. Den kan være 
sær, fjollet, smuk eller bare konstaterende. Han stiller en række lyde frem til os – 
værsgo – og vi må tage dem til os, som vi vil. Når skønheden så opstår i denne musik, 
virker det på mig som noget, jeg selv har fundet – det virker særligt værdifuldt. 
I min egen musik forsøger jeg at tage lytteren med ind i tonerne, hvor der kan åbne 
sig en verden af mikro-harmoni. Bevægelsen fra en minimal dissonans til en ren 
samklang – og tilbage igen – er noget af det bedste, jeg ved. 

Nordic String Quartet

I november 2019 debuterede vi fra Det Kongelige Danske Musikkonservatoriums 
Solistklasse, hvor vi har studeret hos professor Tim Frederiksen. Vi har 
efterhånden optrådt på en lang række musikscener både inden og uden for 
Danmarks grænser, og har modtaget Odd Fellow Logernes Musikpris, Léonie 
Sonnings Talentpris samt Carl Nielsen og Anne Marie Carl Nielsens Legat.  
Som vores navn antyder, er vi en strygekvartet, der har en særlig forkærlighed for 
de nordiske komponisters værker – både de ældre og de moderne.  

I 2018 påbegyndte vi et indspilningsprojekt af Pelle Gudmundsen-Holmgreens 
samlede strygekvartetter. Den første CD med strygekvartetterne 1-6 udkom i februar 
2019. CD’en blev kåret til at være blandt årets 20 bedste klassiske udgivelser i 2019 af 
Politiken, og vandt P2 Prisen 2020 under kategorien ”Årets album med ny klassisk”. 
Gudmundsen-Holmgreens strygekvartetter ligger os tæt på hjertet, og vi glæder os 
til at spille hans to første strygekvartetter ved koncerten

Mette Nielsen

 2. koncert 

Trio Vitruvi består af violinist Niklas Walentin, cellist Jacob la Cour og pianist 
Alexander McKenzie. Vi mødte hinanden for første gang i det tidlige forår 2013, 
og efter en kold og vindblæst weekend på Fanø, hvor vi arbejdede tæt med vores 
professor Tim Frederiksen, kunne vi ikke give slip på den spilleglæde, vi havde 
fundet sammen. Det følgende år deltog vi i P2’s Kammermusikkonkurrence, 
hvor vi vandt 1. pris og havde æren af at modtage Publikumsprisen. Dette 
blev begyndelsen på et fantastisk eventyr sammen, som vi aldrig har ønsket at 
lukke bogen på. I de seneste år, har vi haft stor glæde af at give koncerter på 
den danske musikscene, samt også at rejse jorden rundt. Med magiske ture til 
Mariinski-teatret i St. Petersborg, Philharmonien i Vitebsk i Hviderusland, samt 
Wigmore Hall i London og Carnegie Hall i New York har vi haft en unik chance 
for at dele med hele verden, hvad vi nyder allermest – vores musikalske venskab. 

Niklas Walentin
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3. koncert

Lars Ulrik Mortensen

Lars Ulrik Mortensen studerede på det Kgl. Danske Musikkonservatorium (cembalo 
hos Karen Englund, generalbas hos Jesper Bøje Christensen) og hos Trevor Pinnock 
i London. Siden da giver han koncerter som solist og kammermusiker i hele Europa, 
USA, Mexico, Sydamerika, Australien, Kina og Japan.

Lars Ulrik Mortensen var 1996-99 professor i cembalo og opførelsespraksis ved 
Hochschule für Musik i München og underviser nu på barokmusikkurser over 
hele verden, bl.a. ved Mozarteum Salzburg, Sibelius-Akademiet i Helsingfors samt 
Juilliard School of Music i New York.

Lars Ulrik Mortensens dirigentvirksomhed begyndte for ca. 25 år siden, men siden 
2003 har han dog koncentreret sig om arbejdet med specialiserede ensembler 
med historiske instrumenter. Han er kunstnerisk leder af barokorkestret Concerto 
Copenhagen og 2004-18 var han kunstnerisk leder for European Union Baroque 
Orchestra. Herudover bliver han i stigende grad engageret som dirigent og solist 
af kendte udenlandske ensembler og orkestre, bl.a. Holland Baroque, Irish Baroque 
Orchestra, Nederlandse Bachvereniging og Collegium 1704.

Lars Ulrik Mortensen har talrige pladeindspilninger bag sig, bl.a. for DGG-Archiv 
Produktion, ECM, EMI og CPO, og modtog i 2007 dansk musiklivs fornemste 
udmærkelse, Léonie Sonnings Musikpris.

 
4. koncert

Fejø Festival-ensemble

I en årrække har der været musikfestivaler på Fejø. For første gang gæster 
festivalensemblet, der består af anerkendte musikere, flere andre festivaler i 
Danmark. Fejøs Festival løber af stablen 8.-12. Juli. Der er musik på øen fra morgen til 
aften, når 20 musikere og 10 masterclass-elever spiller på kryds og tværs. Festivalens 
kunstneriske leder, Carl-Oscar Østerlind, har samlet festivalensemblet:

Anna Gebert har en mangesidig karriere som kammermusiker, koncertmester, 
barokviolinist og pædagog. Hun har studeret hos Igor Bezrodny i Helsinki, 
Ana Chumachenco i München, Miriam Fried og Stanley Ritchie i Bloomington. 
Efter Karajan-Akademiet (Berlin Filharmoniens orkesterakademi), blev hun 
koncertmester i Köln Gürzenich Orchester og har siden været gæstekoncertmester 
med bl.a. Bayerische Staatsoper, London Symphony Orchestra, Stockholm Opera 
og Filharmoni. Som kammermusiker har Anna optrådt på festivaler over hele 
verden. Anna underviser ved Institut for musik på universitetet i Trondheim og er 
en efterspurgt pædagog. Anna spiller på en violin bygget i 1792 af Joseph Gagliano.  

Mina Fred´s karriere som kammermusiker og solist har ført hende rundt i hele 
Europa. Efter studier ved Guildhall School of Music and Drama i London og på 
konservatoriet i Aarhus, vandt Mina Fred stillingen som solobratschist i Det Jyske 
Ensemble. Mina arbejder i forskellige ensembler og orkestre i Skandinavien, England 
og Schweitz, hvor hun er en af grundlæggerne af improvisationsgruppen Trio Lost 
Frequency. Hun er solobratschist i Athelas Sinfonietta og medlem af Mira Kvartetten 
og Rudersdal Kammersolister.

Carl-Oscar Østerlind er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 
hos Morten Zeuthen, Kungliga Musikhögskolan/Edsberg i Stockholm hos Torleif 
Thedeen og University of Southern California i Los Angeles hos Ralph Kirshbaum. 
Han har vundet en række solistkonkurrencer, blandt andet 1. prisen i Den Danske 

Strygerkonkurrence og 2. prisen i Ljunggrenska Konkurrencen i Göteborg. Udover sit 
solistiske virke har Carl-Oscar været ansat i Ensemble Storstrøm, Esbjerg Ensemble 
og Ensemble MidtVest. Han er medlem af Messiaen Quartet Copenhagen og 
Ensemble Mutatis. Ydermere har Carl-Oscar Østerlind arbejdet som gæstesolocellist 
i Islands Symfoniorkester, Copenhagen Phil, Aalborg Symfoniorkester, Odense 
Symfoniorkester og Helsingborg Symfoniorkester. Carl-Oscar Østerlind spiller på en 
cello fra 1703 bygget af Giovanni Grancino, venligst udlånt af Augustinus Fonden.

Kristoffer Hyldig, oprindeligt fra Bornholm, er en af Danmarks førende pianister. 
Siden sin debut i 2010, har han været meget efterspurgt som solist, kammermusiker, 
akkompagnatør og orkesterpianist. Han har optrådt som solist med Det Kongelige 
Kapel og andre orkestre, samt lavet mange CD-indspilninger, inkl. en Naxos 
indspilning med Hetna Regitze Bruun, som blev nomineret til P2 prisen. Kristoffer 
har også succes i udlandet, f.eks. vandt han EU’s Piano Competition i 2009. Kristoffer 
er medstifter af Messiaen Quartet Copenhagen.

Carl-Oscar Østerlind

Bogdan Božović markerede sig på den internationale scene, efter at han kom med 
i den berømte Vienna Piano Trio i 2012. I de næste tre år var han deres violinist. 
De spillede på nogle af verdens mest prestigefyldte koncertsteder og indspillede 
to roste CD’er. I 2016-2019 var han leder af Stuttgart Chamber Orchestra, hvor han 
ofte tog rollen som musikalsk leder og solist på deres turnéer i Europa og Asien. 
Siden 2019 har han været medlem af Esbjerg Ensemble, som samler verdensklasse-
musikere fra hele verden. I dag er Bogdan en af sin generations mest efterspurgte 
violinister, hvis mangfoldige karriere spænder over kammermusik, solokoncerter 
og ledelse af orkestre og ensembler. Han spiller jævnligt ved nogle af Europas 
vigtigste kammermusikfestivaler, hvor han har delt scene med musikere som 
Christian Tetzlaff, Elisabeth Leonskaja, Steven Isserlis, Lukas and Veronika Hagen. 
Han har været koncertmester for bl.a. Orchestre de la Suisse Romande, Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen, Kammerakademie Potsdam and Ensemble Resonanz.  
Bogdan begyndte at spille violin i fødebyen Beograd, studerede der hos Vesna 
Stankovic, og fulgte studierne op hos Klara Flieder i Salzburg og i Basel hos Rainer 
Schmidt. Han har afholdt masterclasses ved the Royal College of Music in London 
and the Belgrade Faculty of Music. Bogdan Božović spiller på en violin af Nicola 
Gagliano in 1750.

5. koncert

Se noter til 4. koncert.

 
6. koncert

se noter til 4. koncert.

7. koncert

Else Torp (sopran)

Mit første møde med levende musik var nok hos min mormor. Hun spillede 
harmonika og klaver, røg cerutter og hæklede nærmest uden ophold til Rebecca-
logens basarer. Som udvekslingsstudent i USA oplevede jeg Bachs H-mol messe fra 
3. række midt for....  den åbenbaring gjorde mig stum i tre dage, men jeg sprang 
først ud i musikken efter en cand.merc.int fra CBS. Mens jeg var manager for Ars 
Nova, begyndte jeg at spille klaver og kom på magisk vis ind på Musikvidenskab. 



12 13

Jeg nåede kun næsten en bachelor, før jeg fik arbejde som koordinator på Symphonic 
Fairytales (H. C. Andersen 200 år) og flere og flere sangopgaver. Nu er alt musik! 
Som solist (…med Nick Cave...) og i det Grammy-vindende vokalensemble Theatre of 
Voices, som optræder i alt fra Carnegie Hall til Sydney Opera House og fra Bolivias 
Nationalbank til Tjørnuvík Kirkja.

Anne Søe (violin):

Jeg er koncertmester i Athelas Sinfonietta og er kendt som en af hovedstadens mest 
erfarne og dedikerede i ny musik. Med Athelas var jeg i 1999 første gang solist i Ib 
Nørholms violinkoncert, som jeg senere tog til Moskva med og opførte med Moskva 
Sinfonietta. 

Jeg begyndte at spille violin efter Suzuki metoden, og som 15-årig vandt jeg 
guldmedalje i “Berlingske” og blev optaget på Det kgl. Danske Musikkonservatorium 
i Milan Viteks violinklasse. Derfra tog jeg til Aarhus og studerede hos Marta Libalova 
og havde min solist debut i 1991. Videre til Salzburg, hvor jeg i tre år studerede hos 
Ruggiero Ricci på “Mozarteum”.

Jeg spiller til daglig desuden i Copenhagen Phil og er siden 2008 ansat på Det Kgl. 
Danske Musikkonservatorium. Sidste år var jeg med Athelas solist i Morten Olsens 
violinkoncert og var på turné til Cairo, Dubai og Teheran.

I foråret spillede jeg desuden i Paris Ib Nørholms Kammermusik op 157. 

Ida Nørholm (cello)

Igennem min barndom blev jeg præsenteret for så meget musik, at jeg 
forestiller mig, at det kunne være gået to veje: enten med afstandtagen eller stor 
begejstring. I mit tilfælde blev summen af indtrykkene fra cellotimer, klavertimer, 
orkesterspil, skolegang på Sankt Annæ, ballettimer og meget andet, det sidste.  
Jeg fandt hurtigt i mit musikerskab ud af, at det, der interesserede mig mest, var 
kammermusik. Den tætte forbindelse med andre musikere, dialogen, udvekslingen 
og den symbiose, der kan opstå. Muligheden for både at træde i karakter som solist 
og understøttende for andre, er fascinerende. Således har jeg i en årrække spillet 
i forskellige ensembler, mest nævneværdigt måske med Trio Ismena, med hvem 
jeg vandt P2’s musikkonkurrence i 2009. Med Trio Ismena studerede jeg ligeledes 
på Reina Sofia Escuela Musica da Camera i Madrid, efter at have færdiggjort mine 
studier ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.

Christine Raft (klaver)

Jeg er uddannet pianist og solist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium.
Derudover har jeg studeret i Spanien og Frankrig og har spillet koncerter i 
Europa, USA og Kina. Jeg er en aktiv kammermusiker og bl.a. vinder af P2’s 
kammermusikkonkurrence 2009 samt medstifter af Trio Ismena og Duo Schmidt&Raft. 
Jeg har modtaget Sonnings Musikstipendium, Odd Fellow Logens kunstnerlegat, 
Esther Vagnings mindelegat og Haag´s kunstnerstipendie.  Jeg er desuden 
uddannet organist fra Sjællands Kirkemusikskole og fastansat i Blovstrød Kirke.  
Jeg har en stor interesse i at kommunikere den klassiske musik ud til et bredere 
publikum. Dette gør jeg bl.a. når jeg arrangerer salonkoncerter i en privat lejlighed 
i København.

Mette Nielsen Nordic String Quartet

Lars Ulrik Mortensen

Trio Vitruvi                 



14 15

Fejø Ensemblet: Anna Gebert, Carl-Oscar Østerlind, Mina Fred og Kristoffer Hyldig

Bogdan Božović                      

STØT DEN KLASSISKE MUSIK PÅ BORNHOLM

BLIV MEDLEM AF BORNHOLMS 
MUSIKFESTIVALS VENNER

KONTINGENT: 150 KR. OM ÅRET
SE OGSÅ SIDSTE SIDE I DETTE PROGRAM

Anne Søe

Ida Nørholm

Christine Raft Else Torp
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Komponistportrætter
Mette Nielsen  
Født i Odense, 1985
”Ja. Jeg har prøvet at få lyden frem i flere værker, der alle handler om den her stilhed og om 
et barndomsminde, hvor jeg ligger i sengen og ikke kan sove. Der er stille, men stilheden 
larmer, og den lyder som alle instrumenter til alle tider, holdt uendeligt og spillet i alle 
dynamikker.” Fra et interview med Lasse D. Hansen i Seismograf 5/6/2018.

Mette Nielsen er opvokset i Odense, hvor hun gik på Musikalsk Grundkursus. I 
komponisten Rasmus Zwickis bifagstimer stiftede hun bekendtskab med værker af 
blandt andet Zwicki selv og af Pelle Gudmundsen-Holmgreen, hvilket inspirerede 
hende til at forsøge sig med komposition. Pelle Gudmundsen-Holmgreen var i øvrigt 
årets komponist i Bornholms Musikfestivals 1982-sæson, og ved Mette Nielsens 
koncert i år spilles blandt andet Gudmundsen-Holmgreens 1. og 2. strygekvartet. 
Fra 2007 studerede hun på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium hos Niels 
Rosing-Schow, Hans Abrahamsen og Bent Sørensen. Fra 2015 studerede hun på Det 
Jyske Musikkonservatorium med Simon Steen-Andersen og Niels Rønsholdt som 
lærere. Hun nævner også Jeppe Just Christensen og Hans Peter Stubbe-Teglbjærg 
blandt sine lærere. 

Et godt sted at starte med Mette Nielsens musik er String Quartet in One Movement 
(2011). Stykket består af metriske variationer over tonen D, som alle strygekvartettens 
instrumenter har som en åben streng i forskellige oktaver, hvilket er med til at give 
tonen subtile forskelle, klangfarver og mikrodissonanser. Dette stykke er en god 
introduktion til Mette Nielsens søgen efter en undvigende, måske for evigt tabt, 
helhed.

Hendes musik er aldrig rent tilfældig som sådan. Tværtimod giver musikken indtryk 
af en ret præcis kontrol fra komponistens side. Hun følger en logik, der ikke er 
strengt rationel, men episodisk, ufuldendt, intuitiv og uden obligatorisk rækkefølge.

Mette Nielsens musik unddrager sig traditionelle udvortes hierarkier såsom 
gennemgående taktarter og overordnede tonaliteter. Det er ikke tilfældigt, at hun 
har arbejdet med Usmifka, der beskæftiger sig med den bulgarske folkesang, der 
traditionelt fremføres med styrke og kraft af kvinder (mændene spiller eventuelt 
til) i den særlige bulgarske stils mikrointervaller og ’skæve’ taktarter.

Hvis man – i stedet for at forsøge at kontrollere og bemægtige sig hendes logik og 
tonesprog – er tålmodig, lytter med åbent sind efter klange og melodiske brudstykker 
og lader sig bemægtige af dem, fornemmer man snart en rytme og en intuitiv logik i 
hendes musik, og denne oplevelse hensætter en i en sindstilstand, der kunne minde 
om dengang, man lå i sin seng og lyttede til stilheden og de andre lyde (som Mette 
Nielsen udtrykker det). Derved får hendes musik en dimension, der peger direkte 
på tilhørerens kognitive funktioner, eventuelt underbevidste følelsesliv, og på ens 
bevidsthed som sådan i dens respons til universet.

A. E. McKenzie

Ludwig van Beethoven, 250 års jubilæum 
Født i Bonn, ca 16. december 1770, død i Wien, 26. marts 
1827
Beethovens liv og karriere som klavervirtuos og komponist spændte over 
overgangsperioden mellem oplysning og romantik i europæisk åndsliv. Det var 
en revolutionens tid både kulturelt og politisk, og Beethoven både legemliggjorde 
revolutionen og fremmede den aktivt.

Hvad var det, der gjorde Beethoven til en kolos i musikhistorien? Hvorfor har hele 
verden taget ham til sig? Hvad kan hans musik sige os i dag?

Det første, der slår enhver, der beskæftiger sig med Beethoven, er, at han gennem 
hele sit liv fornyr sig, skaber nye genrer, konstant stræber mod et umuligt ideal. 
Han nyskaber stort set alle de musikalske former, der komponeres efter i resten af 
det 19. århundrede. Derved står Beethoven som pioneren, profeten og lovgiveren i 
hele Sturm und Drang periodens musik og i årtierne derefter.

Det andet, der gør Beethoven banebrydende, er hans universalitet. For ham er der 
en naturlig forbindelse mellem det enkleste og det højeste. Hans musik er blottet for 
den kompleksitet og forsiring, der er barokkens væsen. Alt unødvendigt er skåret 
væk, og hans temaer er ofte opbygget over gemene skalaer og treklange, som så 
bliver udsat for en udvikling, der peger ud i de mest sublime sfærer. 

Det tredie er Beethovens insisteren på den skabende kunstners særlige position i 
verden. For ham indtog kunstnere en særlig ophøjet position som nationens lærere. 
Jo større og mere enestående man var som kunstner, desto højere en position indtog 
man. Dette gør Beethoven til en heroisk figur også på det sociale og politiske plan.

I Beethovens musik kommer man dertil ikke uden om den samme idealisme, der 
driver hele den Romantiske Æra på begge sider af 1800 – og den er så udtrykt med en 
god portion solid og regelmæssig puls og rytmik, der binder hele udtrykket sammen. 
Derfor vil Beethovens musik altid tale til og inspirere humanistisk idealisme og 
entusiasme gennem et universelt sprog, der bunder i naturens love og i menneskets 
rastløse søgen. Trods det, at alle idealistike projekter i sidste ende er dømt til at 
komme til kort på grund af deres evige modsætninger med virkeligheden, er denne 
idealistiske raptus dog uendeligt produktiv på det kunstnerisk og intellektuelle plan.

Deri ligger også Beethovens budskab til os. Hans musik er ikke neutral, og nogle 
reagerer imod dens underliggende ideologi om den heroiske kamp over for en 
ufuldkommen verden, imod dens djærve stringens, og imod dens idealistiske 
stræben efter en apotheose og forløsning, der aldrig kan nås. På den anden side 
kalder den os netop til livets kamp, holder et idealistisk, humanistisk og politisk 
ideal op for os, og minder os om muligheden for at leve et liv, hvor vi udtrykker 
vores væren med mod og frihed og i harmoni med noget større, dybere og højere 
end denne verden, noget, nogle vil kalde naturen og andre måske: den menneskelige 
fuldkommenhed, men som under alle omstændigheder er udtrykt med energi, 
længsel, originalitet og universalitet.               

A. E. McKenzie
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Ib Nørholm 
Født i Søborg, Gladsaxe, 24. jan. 1931, død 10. juni 2019
Ib Nørholm var den første komponist, der fik en komponistaften i Bornholms 
Musikfestival. Det var i 1975, og der blev udelukkende spillet musik af Nørholm 
til koncerten. Ib Nørholms hovedværk Tavole per Orfeo (”Tavler til Orfeus”, 1969), 
hvor sangerinden går med en ballon, en skralde og en tændt cigaret, der skal bruges 
til at sprænge ballonen, var dog allerede blevet opført i Bornholms Musikfestivals 
første år (af Edith Guillaume og Ingolf Olsen i 1969). Ib Nørholm indtager således 
en særlig plads i Festivalens historie.

Ib Nørholm studerede på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, 
især hos Vagn Holmboe, men også hos Finn Høffding, Niels Viggo Bentzon og 
Bjørn Hjelmborg. Han blev professor i komposition ved DKDM i 1981 og var med 
til at uddanne mange unge danske komponister, indtil han gik på pension i 2001.

Dette ser ud som en klassisk karriere for en respektabel dansk komponist, og indtil 
op i 1950’erne var hans hovedindflydelse vel også arven fra Carl Nielsen (som man 
godt kan høre i hans 1. Symfoni i 1956-8), men så skete der noget. I 1960 hørte han 
blandt andet musik af Karl-Heinz Stockhausen, György Ligeti, Pierre Boulez og 
Mauricio Raul Kagel, og det blev begyndelsen til en revolution i dansk musik, der 
ellers nok havde været noget isoleret fra samtidige strømninger i den øvrige verden. 

Inden længe (fra 1965) orienterede Nørholm sig dog i en ’ny-enkel’ retning, den 
såkaldte New Simplicity. Nørholm er nu tilbage i det danske, og han arbejder med 
sange over nyere tekster af høj kvalitet, senere også strofiske sange, og med et særligt 
samarbejde med digteren Poul Borum. Ikke desto mindre står Ib Nørholm nok først 
og fremmest som en af de store danske symfonister, men uanset genren og formen, 
i instrumentalmusik som i sange og opera, opererer Nørholm nu i et spændingsfelt 
mellem de nye ideer og forskellige traditionelle former og virkemidler. 

Derefter forsager han aldrig melodi og struktur som sådan, og han forkaster ikke at 
bruge symfoniorkestrets klassiske velklang og typiske resonans, selv om han ellers 
kan finde på at sprænge balloner, når det passer ham. Han vil ikke begrænses inden 
for en fast grundtone eller et sæt traditionelle musikalske regler eller præmisser. 
Alt er forandring og udvikling, men på trods af al mangfoldighed giver han ikke 
slip på forskellige broer til den klassiske tradition.

Ved Ib Nørholms komponistaften i 1975 udtalte Jens Juul Nielsen, vores første 
formand (1969-1975): ”Man må betale for den kunstneriske frihed. Det er faktisk 
et spørgsmål om ytringsfrihed”. Det passer fint på Ib Nørholms abstrakte 
mellemperiode, men i dag står man tilbage med et corpus af musik, der afspejler en 
elskværdig og imødekommende personlighed, der var i stand til at blive ved med 
at tilegne sig forskelligartet stof og forarbejde det og kombinere det, så det blev til 
en helstøbt humanistisk mosaik af musikalske former og ideer. 

A. E. McKenzie
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1. koncert Torsdag d. 23. juli kl. 20.00 på  
  Bornholms Kunstmuseum

  Komponistaften med Mette Nielsen  
  Medvirkende: 

  NORDIC STRING QUARTET

  Heiðrun Petersen, violin
  Mads Haugsted, violin
  Lea Emilie Brøndal Lyngs, bratsch
  Liva Johansson, cello

Program:

Mette Nielsen  Strygekvartet i Én Sats (2012) 
(f. 1985)

Jean Sibelius Voces Intimae, op. 56 (1909)
(1865 – 1957)  Andante – Allegro molto moderato
   Vivace
   Adagio di molto
   Allegretto (ma pesante)
   Allegro

  Pause

Pelle Gudmundsen- 
Holmgreen Strygekvartet nr. 1, Andante (1959)
 (1932 – 2016)  

Mette Nielsen Forestilling om et fastfrosset øjeblik, strygekvartet
  uropførelse (2020)

Pelle Gudmundsen- 
Holmgreen Strygekvartet nr. 2, Quartetto Facile (1959)
   Andantino
   Allegretto
   Andante
   Allegro

Projektet er støttet af Koda Kultur/with support from KODA Culture. 
Projektet er støttet af Statens Kunstfonds Komponistpulje.

Nordic String Quartet er en prisvindende strygekvartet, der især spiller musik af 
nordiske komponister – både de ældre, de nyere og de nulevende. Aftenens program 
byder på alle tre, i vidt forskellige musikalske universer. 

Den nationalromantiske Sibelius’ fantastiske strygekvartet Voces Intimae indeholder 
en storslåethed og en fængslende inderlighed. Musikken er tæt pakket af de fire 
stemmer, der konstant væver sig ind og ud af hinanden. 

Pelle Gudmundsen-Holmgreens to første strygekvartetter er fra 1959, hvor 
komponisten var 27 år gammel. Mit eget forhold til hans musik startede med 
Symfoni-Antifoni fra 1977 og derefter hans værker fra 2000’erne og frem, mens jeg 
selv studerede og mødte Pelle til næsten alle de koncerter, jeg gik til. Han var altid 
meget interesseret i, hvad de unge komponister lavede, og vi var til gengæld mindst 
lige så interesserede i, hvad han havde at sige – både musikalsk og personligt. 

Det er interessant for mig nu at gå tilbage til Pelles tidlige værker og høre en tidligere 
version af hans musikalske sprog. Kvartetterne er klangligt særegne og rytmisk 
underfundige. Musikken er tit smuk, med uden så at sige at annoncere, at den er 
det – den er umiskendeligt Pellesk. 

Min første strygekvartet, Strygekvartet i Én Sats, er skrevet i 2012, efter jeg havde 
haft en skrivekrise i et års tid. Jeg havde haft en idé om, at min musik skulle skrives 
på baggrund af komplicerede systemer, men noderne så aldrig rigtigt svære nok 
ud, og man kunne ikke høre de bagvedliggende systemer. Samtidig havde jeg altid 
svært ved at vælge toner: for når alt er muligt, hvordan skal man så nogensinde 
vælge et G fremfor et Gis eller et A? Med dette stykke valgte jeg at starte forfra ved 
at indføre en regel: stykket måtte kun indeholde én tone. Det skulle være en åben 
streng på alle instrumenterne, og det skulle være den mindst bemærkelsesværdige 
– altså hverken den højeste eller den dybeste på nogen af instrumenterne. Derfor 
er stykkets eneste tone D, og forandringerne undervejs er i klang, puls og metrik. 
Stykket fungerede som et vendepunkt, hvor jeg begyndte at tænke på min musik 
mere i forhold til klang end til systemer.

Uropførelsen ved denne koncert er min min tredje strygekvartet, Forestilling om et 
fastfrosset øjeblik , som er skrevet til Nordic String Quartet. Den beskæftiger sig med 
tiden i musikken. Hvordan ville det være, hvis man kunne standse op midt i et stykke 
musik? Hvis man kunne fjerne tiden og gå rundt og iagttage alle elementerne. Høre 
alt det inde i tonen, som normalt er væk, inden vi fanger den. Bare være et stykke 
tid midt i klangen. 

Mette Nielsen
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2. koncert Torsdag d. 30. juli kl. 20.00 i
  Aa Kirke

  Medvirkende: 

 TRIO VITRUVI 
 
 Niklas Walentin, violin 
 Alexander McKenzie, klaver 
 Jacob la Cour, cello

  

Program:

Sune Martin  Hymn to Three Men (2020)
f. 1968

Ludwig van Beethoven  Klavertrio i Es-dur Op. 70 nr. 2
1770-1827  Poco sostenuto. Allegro ma non troppo
   Allegretto
   Allegretto ma non troppo
   Finale: Allegro

  Pause

Felix Mendelssohn:  Klavertrio i d-mol, Op. 49
1809-1847  Molto allegro ed agitato
   Andante con moto tranquillo
   Scherzo: Leggiero e vivace
   Finale: Allegro assai appassionato

Hymn to Three Men af Sune Martin er et nyt værk, der består af én flydende 
sats, hvori musikken bevæger sig drømmende ud i et syngende univers fuld af 
gentagne melodier og blide klangfarver. Strygernes melodier er båret frem af den 
underliggende strøm i klaverstemmen, og der opstår en fornemmelse af noget 
uendeligt og svævende, kun afbrudt af celloens dystre klokkeslag. Musikken når 
et brusende klimaks, inden den lægges helt til ro med impressionistiske harmonier 
og en hviskende slut-sekvens.

Ludvig van Beethoven skrev sin Trio i Es-dur umiddelbart efter, han havde 
færdiggjort sine mægtige 5. og 6. symfonier. I denne pause fra orkestermusikken og 
gensyn med kammermusikkens kompakte former fandt han frem til og udviklede 
et yderst krystalliseret udtryk. Musikken er fyldt med tydelig dialog mellem de tre 
stemmer, ofte legende og i højt humør. Første sats er værkets mest komplekse, med 
en svævende, retorisk ouverture efterfulgt af en kaskade af vidunderlige temaer, altid 
dolce og poetisk præsenteret. Anden sats er en Haydnesque promenade domineret 
af den samme rytmiske figur, som klaveret præsenterer i optakten til satsen. Tredje 
sats er en yderst elskværdig og romantisk dansesats, igen markeret dolce, og oftest 
i et intimt ppp (så svagt som overhovedet muligt). Sidste sats er et festfyrværkeri 
af skalaer og fanfarer, der river lytteren og musikerne med i en hvirvelvind af 
tonearter og stemninger.

“Dette er vores tids mesterværk”. Således skrev Robert Schumann, efter at han 
hørte Felix Mendelssohns Trio i d-mol for første gang. Værket er fyldt med en ægte 
romantisk beruselse sammen med klassisk formfuldendthed, der gør det til en stor 
og dyb oplevelse at spille. Første sats lægger fra kaj og tager os på en lang rejse, 
fyldt med en gennemstrømmende melankoli og balanceret af dramatiske udsagn 
og forelskede udbrud. Anden sats er et længselsfuldt og kærligt eksempel på en 
romantisk “sang uden ord” (en af Mendelssohns specialiteter). Tredje sats er en 
hæsblæsende dansesats fyldt med synkoper og legende kald mellem instrumenterne. 
I den Schubert-inspireret fjerde sats vender vi tilbage til en dramatisk melankoli, 
kun afbrudt af den vidunderlige fællessang i strygerne, inden vi for alvor når til 
værkets triumferende slutning.

Alexander McKenzie
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3. koncert Mandag d. 3. august kl. 16.00 i 
  Aa Kirke

  

  Medvirkende: 
 
  Lars Ulrik Mortensen, cembalo

Program:

Johann Jakob Froberger Toccata Seconda, FbWV 102
1616-1667

Johann Jakob Froberger Suite i D-Dur, FbWV 620
   Memento mori 
   Courante 
   Sarabande 
   Gigue

Matthias Weckmann Toccata i a-moll
ca. 1616-1674

Dietrich Buxtehude Suite i A-Dur, BuxWV 243
ca. 1637-1707  Allemande 
   Courante 
   Sarabande 
   Gigue

Johann Sebastian Bach: Præludium, Fuga og Allegro i Es-Dur, BWV 998
1685 - 1750

Johann Sebastian Bach: Chaconne i a-moll 
  Transkription af Lars Ulrik Mortensen 
  af Chaconne for solo-violin fra BWV 1004

Koncerten varer en time. 
Den optages af DR P2 og TV2 Bornholm.
Koncerten sendes live på tv2bornholm.dk/live og på DR P2 d. 6. august.
Optagelserne kan efterfølgende findes på www.bornholms-musikfestival.dk

Komponisterne i dette programs første halvdel var alle vigtige inspirationskilder 
for den unge Johann Sebastian Bach.

Johann Jakob Froberger var kunstnerisk inspireret af både italienske og franske 
stilelementer. Hans Toccata Seconda fra 1649 er i sin vekslen mellem fri harmonisk 
improvisation og strengere polyfoni stærkt beslægtet med lignende værker af hans 
italienske lærer Girolamo Frescobaldi, hvorimod hans Suite i D-Dur lægger sig tæt op ad 
hans personlige bekendt Louis Couperins cembaloværker. Men Frobergers nærmest 
”romantiske” temperament viser sig bl.a. ved udskiftningen af Allemanden - den 
traditionelle suites typiske førstesats – med en langt mere meditativ og indadvendt 
Memento mori, som Froberger angiver skal spilles ”con discrezione”, dvs. uden et 
fast tempo.

Matthias Weckmann var født i Dresden og modtog allerede som teenager 
undervisning af den berømte Heinrich Schütz. Efter forskellige organistembeder i 
Dresden var han fra 1644 til 1647 ansat som organist ved det danske hof i Nykøbing 
Falster, og hans senere virke som organist ved Frauenkirche i Hamburg fra 1655 
gjorde ham til en af de vigtigste figurer i nordtysk musikliv. Hans Toccata i a-moll 
er et typisk eksempel på hans musikalske sprog med sine voldsomme kontraster 
og uventede harmoniske vendinger. I modsætning til Frobergers langt mere 
strukturerede forløb er der vel her nærmest tale om en udskreven improvisation.

Dietrich Buxtehude var i løbet af sit liv ansat ved ikke mindre end tre Mariakirker: 
Først i Helsingborg, senere i Helsingør og endelig fra 1668 i Lübeck. Ikke bare som 
organist, men også som koncertarrangør var han utvivlsomt Nordeuropas mest 
indflydelsesrige musiker, og dette førte bl.a. til Johann Sebastian Bachs berømte 
fodrejse fra Lüneburg til Lübeck i 1705, hvor han tilbragte ikke mindre end seks 
måneder. Buxtehudes cembalomusik fører den dag i dag lidt af en skyggetilværelse 
sammenlignet med hans bedre kendte orgel- og vokalværker, men har altid for 
undertegnede udgjort et helt specielt univers.

I de sidste ca. 15 år af sit liv stiftede Johann Sebastian Bach personligt bekendtskab 
med den berømte lutenist Silvius Leopold Weiss og fandt herigennem inspiration til 
en række kompositioner for lut. Det formodentlig seneste værk i denne kategori 
(1741?) er Præludium, Fuga og Allegro, BWV 998. Som det fremgår af titlen på Bachs 
håndskrevne manuskript – ”Prelude pour la Luth, ò Cembal” – kan stykket udføres 
på enten lut eller cembalo, hvilket utvivlsomt forklarer den mørke klangfarve, som 
er atypisk for Bachs øvrige cembaloværker.

Fra samtidige beskrivelser ved vi, at Bach yndede at udføre sine berømte suiter og 
sonater for solo-violin og solo-cello på cembalo, og der er flere eksempler på sådanne 
transkriptioner, stammende enten fra Bach selv eller fra hans nærmeste kreds. Disse 
er bl.a. kendetegnet ved transponering en kvart eller kvint ned, udvidelser af den 
ofte underforståede harmonik, tilføjede baslinjer, figurationer ændret for at gøre dem 
mere idiomatiske for et tasteinstrument, og den ændrede struktur bidrager ofte til en 
dramatisk omformning af den oprindelige strygersats. Det er med sådanne midler, 
at jeg har forsøgt at ”arrangere” Bachs vel berømteste solo-violinværk - Chaconne 
fra Partita i d-moll – for cembalo.

Lars Ulrik Mortensen
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4. koncert Mandag d. 3. august kl. 20.00 i 
  Aa Kirke

  Medvirkende: 

  FEJØ FESTIVAL-ENSEMBLE
  Anna Gebert, violin 
  Mina Fred, bratsch 
  Carl-Oscar Østerlind, cello
  Kristoffer Hyldig, klaver 

  Bogdan Božović, violin
________________________________________________________________________

  Program

Ludwig van Beethoven Strygekvartet i B-Dur, op. 18, nr. 6 ( 1801)
1770-1827  Allegro con brio
   Adagio ma non troppo
   Scherzo: Allegro
   La Malinconia: Adagio - Allegretto quasi Allegro

Johannes Brahms:  Klaverkvartet nr. 3 i c-mol, op. 60 (1875)
1833-1897  Allegro non troppo
   Scherzo: Allegro
   Andante
   Finale: Allegro comodo

Koncerten varer en time. 
Den optages af DR P2 og TV2 Bornholm.
Koncerten sendes live på tv2bornholm.dk/live og på DR P2 d. 6. august.
Optagelserne kan efterfølgende findes på www.bornholms-musikfestival.dk

Beethovens ungdomsperiode løber frem til ca. 1800. Den er tydeligt præget af 
wienerklassikken, af Haydn og Mozart, men hen mod slutningen er den dog under 
opbrud. Beethoven fortæller selv i forbindelse med de seks kvartetter i opus 18 fra 
1798-1800, at han har lært af sine ældre kolleger og respekterer, hvad de har gjort, 
men at han er klar til at udtrykke sig selv. Han tilføjer en ny dybde og seriøsitet 
i musikken, og hans trang til selvstændighed mærkes i formatet og trangen til at 
udforske grænserne for den klassiske balance. B-Dur-kvartetten er ikke komponeret 
som den sidste af de seks kvartetter, men muligvis placeret dér på grund af den lange, 
langsomme introduktion til sidste sats, som Beethoven selv kalder La Malinconia 
(melankoli), og som har en karakter, der er langt forud for sin tid. Han skriver, at 
denne del skal spilles med den yderste følsomhed.

Aftenens sidste programpunkt er Brahms klaverkvartet i c-mol. Brahms foreslog 
selv undertitlen "Werther", med reference til Goethes "Den Unge Werthers Lidelser". 
Det er en roman om ulykkelig kærlighed, hvor hovedpersonen ender med at tage 
sit eget liv. Det er et værk fuld af passion; og som cellist må jeg jo indrømme at 
højdepunktet for mig er den smukke tredje sats, hvor man får lov til at åbne med 
en lang vidunderlig melodi.

Carl-Oscar Østerlind
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5. koncert Tirsdag d. 4. august kl. 16.00 i 
  Aa Kirke

  Medvirkende: 
  
J  Bogdan Božović, violin
  Kristoffer Hyldig, klaver

Program: 

Ludwig van Beethoven Violinsonate nr. 3 i F-Dur op. 12 nr. 3 (1798)
1770-1827  Allegro con spirito
   Adagio con molta espressione 
   Rondo: Allegro molto

  Violinsonate nr. 4 i a-mol op. 23 (1800)
   Presto
   Andante scherzoso, più allegretto 
   Allegro molto

  Violinsonate nr. 5 i a-mol op. 24 (1801)
   Allegro
   Adagio molto espressivo
   Scherzo: Allegro molto
   Rondo: Allegro ma non troppo

Koncerten varer en time. 
Den optages af DR P2 og TV2 Bornholm.
Koncerten sendes live på tv2bornholm.dk/live og på DR P2 d. 7. august.
Optagelserne kan efterfølgende findes på www.bornholms-musikfestival.dk

Koncertens tre sonater er skrevet af den unge Beethoven. Violinen undergik på 
dette tidspunkt en udvikling fra barokviolinen til den moderne violin vi kender 
i dag. Instrumentet fik gradvist længere hals og derved længere strenge, så den 
kunne spille kraftigere og i højere registre. Samtidig udviklede violinsonaten sig fra 
tidligere at være klaversonater med violinakkompagnement til en mere ligestillet 
samtale mellem violinen og klaveret. De tre sonater er skrevet indenfor tre år, men 
de viser tre vidt forskellige verdener.

Den tredje sonate i Es-Dur er en virtuos og åbenhjertig dialog mellem de to 
instrumenter. Den henter inspiration i sonater og operaer af Mozart og er dedikeret 
til Salieri, der gav Beethoven gratis kompositionstimer. Beethoven tog i sine unge år 
også timer i at spille violin, så han har kendt instrumentet ganske godt. 

Musikalsk er Beethoven kendt for at lave genkendelige motiver med få toner. Og 
denne sonate består fra starten af udelukkende af motiver, der først et stykke inde 
i satsen bliver forløst i en egentlig melodi. Sonaten blev af kritikerne beskrevet som 
overkompliceret og unaturlig. Og når man hører sonaten, bliver man også mødt af en 
ungdommelig mangfoldighed af ideer og karakterskift allerede kort efter klaverets 
generøse akkordbrydninger.

Den fjerde sonate virker umiddelbart lige så fragmenteret, hvad angår brugen af 
motiver. Men man møder her en Beethoven, der allerede fra første anslag trækker 
lytteren ind i værkets budskab. Violinsonater har med sit intime format primært 
været fremført for mindre selskaber og har haft en diverterende karakter. Men 
denne sonate peger frem imod en mere seriøs koncertfremførelse, der i Beethovens 
tilfælde kulminerer med den sagnomspundne Kreutzersonate. Sonaten blev også vel 
modtaget af kritikerne og rost for sin klarhed. Oprindeligt var sonaten tænkt til at 
være i samme opus som den efterfølgende femte sonate. Men violinstemmen var 
blevet sat og trykt i et andet format, så af praktiske grunde kunne værkerne ikke 
være i samme hæfte.

Den femte sonate er også så radikalt anderledes i sit udtryk, at de to forskellige 
opusnumre virkelig er på sin plads. Violinen åbner med en smuk, sangbar melodi, 
og den generelt lettere stemning i sonaten har fået forlæggeren til at markedsføre 
værket under titlen ́ Forårssonaten´. Men hurtigt viger forårstemaet for andre, dybere 
emner, som den temperamentsfulde komponist bringer på banen.

Kristoffer Hyldig
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6. koncert Tirsdag d. 4. august kl. 20.00 i 
  Aa Kirke

  Medvirkende: 

  FEJØ FESTIVAL-ENSEMBLE
  Anna Gebert, violin 
  Mina Fred, bratsch 
  Carl-Oscar Østerlind, cello
  Kristoffer Hyldig, klaver 

  Bogdan Božović, violin

Program:

Poul Ruders Bravour Studien “L´homme Armé” 
f. 1949  Variationer (1976) 
   I  Den bevæbnede mand
   II  Overture
   III  Recitativ
   IV  Serenade I
   V  Potpourri
   VI  Etude
   VII  Intermezzo
   VIII Fantasia
   IX  Serenade II
   X  Finale: Variation Classique

Johannes Brahms:  Klaverkvintet i f-mol, op. 34 (1864)
1833-1897  Allegro non troppo
   Andange, un poco adagio
   Scherzo: Allegro
    Finale: Poco sostenuto - Allegro non troppo  

Koncerten varer en time. 
Den optages af DR P2 og TV2 Bornholm.
Koncerten sendes live på tv2bornholm.dk/live og på DR P2 d. 7. august.
Optagelserne kan efterfølgende findes på www.bornholms-musikfestival.dk

På titelbladet til Bravour-Studien skriver Poul Ruders: "Den gamle franske folkevise 
L´homme Armé (Den bevæbnede mand) har på trods af sin verdslige oprindelse 
og tilhørsforhold optrådt som cantus firmus og konstruktionsgrundlag for mange 
messe-kompositioner i det sene 1400-tal og tidlige 1500-tal. Jeg har hanket op i 
den gamle melodi og hevet den gennem en spidsrod af forskellige stilistiske og 
associations-skabende variationer ved navn BRAVOUR-STUDIEN, en overskrift man 
kan se på gamle udgaver af Franz Liszt-etuder. Den med cello-og-bue bevæbnede 
mand fægter sig vej gennem ni virtuose variationer, hvoraf den sidste, VARIATION 
CLASSIQUE, er af en noget anløben støbning. Denne sidste variation slutter 
med en lang række gentagne sekst-intervaller i dobbelt-punkteret rytme, hvilket 
understreger hulheden i denne specielle satstype”.

Jeg havde den store fornøjelse at spille Bravour-studien til en Poul Ruders-
fødselsdagskoncert i 2019. Inden da havde jeg besøgt min ven og mentor, Morten 
Zeuthen, som stykke er skrevet til, for at få lidt inside-viden. Stykket er blevet til i 
et godt samarbejde på Jacob Gade Kollegiet i København, da Poul og Morten var 
studiekammerater. Et sted i variationerne skal det lyde lidt som tømmermænd. Dem 
kan man jo godt have, når man bor på kollegie...

Brahms klaverkvintet, der af mange opfattes som hans bedste kammermusikværk,  
har en usædvanlig tilblivelseshistorie. Den blev komponeret som en strygekvintet for 
to violiner, bratsch og to celli i 1862. Han viste den til sin gode ven, violinisten Joseph 
Joachim, der kritiserede instrumenteringen. Brahms foretog en del ændringer, men 
var, efter at have hørt den spillet af bl.a. Joachim, stadig ikke tilfreds. Han omformede 
den for to klaverer. Denne udgave blev spillet offentlig i 1864, men Brahms lyttede 
her til kritik af Clara Schumann, der til gengæld havde været begejstret for den første 
version. Det endte med, at han i sommeren 1864 leverede den endelige version for 
klaverkvintet, der trods de mange ændringer bærer præg af et helstøbt værk, uden 
spor af at være ”arrangeret”.

Carl-Oscar Østerlind
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7. koncert Torsdag d. 13. august kl. 20.00 i 
  Aa Kirke

  Genhør med komponisten Ib Nørholm 
  (årets komponist 1975)

  Medvirkende: 

  Else Torp, sopran
  Anne Søe, violin
  Ida Nørholm, cello
  Christine Raft, klaver 
  

Program: 

Ib Nørholm  In the Middle of Darkness, op. 131 (1994) 
(1931 – 2019)  for solocello

Ludvig van Beethoven  Klavertrio i D-dur, op. 70 nr. 1 ”Geistertrio” (1809)
(1770-1827)  Allegro vivace e con brio
   Largo assai ed espressivo
   Presto

Ib Nørholm  Kammermusik, op. 157 (2000)
   for sang, violin og klaver
   Fossil
   Støvregn
   Solen
   Oktober

  Pause

Carl Nielsen  Æbleblomst, op. 10, nr. 1
(1865 – 1931) Irmelin Rose, op. 4, nr. 44
  Sænk kun dit hoved, du blomst, op. 21, nr. 4

Ib Nørholm Fra Blomster i den danske poesis flora, op. 36 (1966)
   Åen (Jens Lund Andersen)
   Pusterum (Asger Pedersen)
   Opvågnen (Grethe Heltberg)

Ludvig van Beethoven 3 skotske sange
   The Sweetest Lad Was Jamie, op. 108 nr. 5 
   Ich Liebe dich, WoO 123 
   The Lovely Lass of Inverness, op. 108 nr. 8 

Min far skrev Blomster fra den Danske Poesis Flora allerede i 1966. For mig er det svært 
at lave en portrætkoncert af min far uden at have dem med. Jeg holder meget af 
sangene og teksterne, som jeg har kendt ligeså længe jeg kan huske. Noderne til 
den samling af sange har altid ligget fremme på klaveret, og jeg har mange gange 
selv sunget dem. 

I min fars værk for solo cello, In the Middle of Darkness, indgår den insisterende 
lyd af en fløjte. Det er der en helt særlig grund til. Der knytter sig nemlig en lidt 
sjov historie til værket:

Værket blev til ganske hurtigt, idet min far modtog et opkald midt om natten fra en 
amerikansk professor, som meget hurtigt skulle bruge et stykke for solocello. Min 
far blev ganske inspireret og skrev og skrev og indlagde også lyden af en fløjte som 
effekt. Denne skulle forestille telefonen, som ringer midt om natten. Da stykket var 
færdigt, var han meget tilfreds og glad for stykket, men det viste sig, at der slet ikke 
var tale om en egentlig bestilling, og at den amerikanske professor var fiktiv. Det 
var til gengæld en af hans studerende på Konservatoriet, som havde syntes, han 
skulle lave sjov med ham, under det der nok havde været en festlig bytur midt om 
natten. Min far var ikke uden humor og tog det aldrig ilde op. Han var jo heldigvis 
også rigtig glad for stykket, han fik lavet, som er blevet opført ved mange lejligheder.

Carl Nielsen skrev sange i en folkelig stil. Altså strofiske sange og udelukkende 
med danske tekster. Disse knytter sig smukt sammen med Beethovens Skotske Sange, 
som også optræder i aftenens program. De udvalgte skotske sange er nemlig ikke 
gennemkomponerede værker, som den tyske lied, men også tættere på at være 
viser. De er sjældent opført, men De Skotske Sange fortjener mere opmærksomhed.

Min far var en ivrig læser, og jeg tror aldrig, han igennem sit lange liv har lagt sig til 
at sove uden at læse lidt i en bog først. En meget væsentlig del af hans produktion 
er vokalmusikken. Han bygger videre på vokaltraditionen, og noget af hans bedste 
musik er opstået i forbindelse med lyrik, som han var en mester til at sætte til musik. 
Blomster fra den danske poesis flora er et af de bedste eksempler på dette. Der er tale 
om enkle strofiske sange, som det vi hører i dette program med Beethovens skotske 
sange og Carl Nielsens sange. 

 

Ida Nørholm
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 Torsdag d. 23. juli kl. 20 på Bornholms Kunstmuseum 

 KOMPONISTAFTEN med Mette Nielsen

 NORDIC STRING QUARTET 

 Værker af Mette Nielsen, Sibelius og 
 Gudmundsen-Holmgreen

 Torsdag d. 30. juli kl. 20 i Aa Kirke 
  
 TRIO VITRUVI 
 Niklas Walentin, violin, Alexander McKenzie,   
 klaver, Jacob La Cour, cello 

 Værker af Martin, Beethoven og Mendelssohn

 Mandag d. 3. august kl. 16 i Aa Kirke 

 Lars Ulrik Mortensen, cembalo 
 
 RADIO- OG TV-TRANSMISSION 

 Værker af Froberger, Weckmann, Buxtehude og Bach

 Mandag d. 3. august kl. 20 i Aa Kirke 
  
 FEJØ-FESTIVALENSEMBLE 
 Anna Gebert, violin, Mina Fred, bratsch, Carl-Oscar   
 Østerlind, cello, Kristoffer Hyldig, klaver,  

 Bogdan Božović, violin 
 
 RADIO- OG TV-TRANSMISSION  
  
 Værker af Beethoven og Brahms

 Tirsdag d. 4. august kl. 16 i Aa Kirke 

 Bogdan Božović, violin 
 Kristoffer Hyldig, klaver 
 

 RADIO- OG TV-TRANSMISSION
 Værker af Beethoven

 Tirsdag d. 4. august kl. 20 i Aa Kirke 

 FEJØ-FESTIVALENSEMBLE 
  

 RADIO- OG TV-TRANSMISSION
 Værker af Ruders og Brahms 

 Torsdag d. 13. august kl. 20 i Aa Kirke

 Genhør med komponisten Ib Nørholm  
 (årets komponist 1975)

 Else Torp, sopran, Anne Søe, violin, Ida Nørholm,   
 cello, Christine Raft, klaver  
  
 Værker af Nørholm, Beethoven og Nielsen 
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Bliv medlem af foreningen

Bornholms Musikfestivals Venner
Bornholms Musikfestivals Venner er en forening for alle. Vennemedlemmerne 
udgør et fundament for festivalen. Alle – fastboende, udenøsboende og udlæn-
dinge – indbydes til at være medlem.

For 150 kr. om året får alle medlemmer i såvel ind- som udland tilsendt en over-
sigt over årets koncerter forud for koncertsæsonen. Medlemmer af foreningen, 
der køber billet til den sidste koncert, har dermed medlemskab af foreningen for 
2021 (uden yderligere kontingent). Indmeldelse kan ske ved at sende en e-mail til 
venner@bornholms-musikfestival.dk.

Werden Sie Mitglied des Vereins 

Bornholms Musikfestivals Venner
Bornholms Musikfestivals Venner (Freunde des Bornholmer Musikfestivals) ist 
ein Verein für alle. Die Freunde des Festivals bilden durch ihre Mitgliedschaft ein 
Fundament für das Festival. Alle – nicht nur Bornholmer, und nicht nur Dänen – 
sind im Verein herzlich willkommen.

Für 150 DKK pro Jahr erhalten Mitglieder im In- und Ausland im voraus 
eine Übersicht über die Konzerte des Jahres zugesandt. Mitglieder, die eine 
Eintrittskarte für das letzte Konzert lösen, erwerben damit die Mitgliedschaft für 
das folgende Jahr 2021 (ohne zusätzlichen Mitglieder Beitrag). Anmeldung mit 
einer Mail an venner@bornholms-musikfestival.dk. 

Become a Member of

Bornholm Musikfestivals Venner
Membership in Bornholm Musikfestivals Venner (Friends of the Bornholm Music 
Festival) is open to all, including Bornholmers, other Danes, and international 
guests.

For an annual membership fee of DKK 150 you will receive (by mail, and in ad-
vance of the Bornholm Music Festival season) an overview of the concert schedule.  
 
Member attendance at the final concert will result in free membership for 2021. To join, 
please send an email to venner@bornholms-musikfestival.dk



Bornholms 
Musikfestival
v/ Steffen Hyldig
Solstien 3
3760 Gudhjem
Tlf. 5189 6669

info@bornholms-musikfestival.dk
www.bornholms-musikfestival.dk

Bornholms Musikfestival har med  
stor tak modtaget støtte fra: 

Augustinus Fonden
Bornholms Musik- og Teaterråd
Dansk Komponistforening 
Det Obelske Familiefond
Knud Højgaards Fond
Nordea Fonden
Simon Spies Fond 

Solistforeningen
Sonning Fonden
Sparekassen Bornholms Fond
Statens Kunstfond
Aage og Johanne Louis-Hansens Fond




