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Søndag den 22. maj 2016 kl. 16.00
Trio con Brio:
Jens Elvekjær, klaver - Soo-Jin Hong, violin - Soo-Kyung Hong, cello
Værker af Per Nørgård, N.W.Gade, P. Tjajkovskij.
I januar 2015 modtog Trio con Brio Copenhagen som det første ensemble den fornemme
P2 Pris. Det skete i anerkendelse af trioens kunstnerisk bemærkelsesværdige indsats for
kammermusikken i Danmark gennem mere end 10 år. Siden trioen blev dannet i Wien i 1999
har den givet utallige koncerter i ind- og udland. Vildmosekoncerter er stolte af, at Trioen
har spillet her adskillige gange.
Se mere på trioconbrio.dk

Søndag den 12. juni 2016 kl. 16.00
Elsebeth Dreisig, sopran - Thomas Peter Koppel, tenor
Carol Conrad, pianist
Værker af Puccini, Mascagni, Martini, Strauss, Lehar, Kálmán, Pietri.
Elsebeth Dreisig er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorim i 1994. Elsebeth
Dreisig er en anerkendt og flittigt benyttet sopran på alle landets operascener. Hun har et
alsidigt repertoire og har udgivet flere cd,ere.
Thomas P. Koppel debuterede som 8-årig på Sydney Operaen. Efter 20 år på den Kgl. Opera,
hvor han bla. sang sammen med sin mor Lone Koppel, er han nu freelance.
Carol Conrad er født i Chicago og uddannet i USA som pianist. Hun er idag solorepetitør ved
Den Kongelige Opera i København.
Se mere på elsebethdreisig.dk piacerdamor.dk

Søndag den 26. juni 2016 kl. 16.00
Blæserkvintetten Carion:
Dora Seres, fløjte - Egils Upatnieks, obo - Egils Sefers, klarinet
David M.A.P. Palmquist, fransk horn - Niels A. Vedsten Larsen, Basun
Værker af J. Ibert, Carl Nielsen, S. Montague,
Bela Bartok, Ferenc Farkas, Franz Liszt.
Carion blev dannet i 2002 af 5 virtuose træblæsere med en fælles vision om at udvikle
kammermusikken. Carion har en udsædvanlig koncertform og spillestil, f.eks. spiller kvintetten uden noder. Carion har på relativt kort tid arbejdet sig op på et meget højt niveau
og fået succes både i ind- og udland. Kvintetten har vundet 2 priser i Drs kammermusikkonkurrence.
Se mere på nordicartistmanegement.com/artist/carion

Søndag den 7. august 2016 kl. 16.00
Michala Petri, blokfløjte - Lars Hannibal, guitar
Værker af J.S.Bach, A. Vivaldi, G.F. Händel, C. Nielsen,
A. Piazzolla, E. Grieg, P. Tjajkovskij.
Michala Petri og Lars Hannibal spillede deres første koncert sammen i 1991. Siden er det
blevet til over 1500 koncerter i hele verden.
Deres omfattende repertoire spænder fra den tidlige barok over klassisk og romantisk til
nyskrevet musik.En koncert er for dem en kontinuerlig dialog med hinanden og med publikum.De har gennem årene udviklet et sammenspil og en koncertform, der med intensitet,
nærvær, humor og virtuositet har begejstret publikum over hele verden.
Se mere på michalapetri.com larshannibal.com

Onsdag den 24.august 2016 kl. 19.30
En koncert i samarbejde med Thy Masterclass
Máté Szücs, violin
4 masterclass-elever på henholsvis violin, violin, cello, klarinet
Værker af F. Schubert, W.A. Mozart.
Thy Masterclass blev grundlagt i 1994. Siden har unge talentfulde musikere fra hele verden mødtes med professorerne – fem internationalt kendte kunstnere og pædagoger – for
sammen at opføre stor kammermusik ved koncerter i hele det nordvestjyske område i og
omkring Thy – og i år også ved Vildmosekoncerter ved Kattegat i Lille Vildmose.
Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 14.-29.8.16
Máté Szücs har siden 2011 været solobratchist i Berlinerfilharmonikerne.
Thychambermusicfestival.dk

Søndag den 4. september 2016 kl. 16.00:
Mira Kvartetten:
Signe Madsen, 1. violin - Birgitte Bærentzen Pihl, 2. violin
Anna Dahl, bratsch - Vincent Stadlmair, cello
Værker af J.S. Bach, I. Stravinsky, W.A.Mozart, L. Janácek.
Mira kvartetten er af den usædvanlige slags, der har holdt sammen i mange år. I 1999
startede kvartetten sit virke, og det var fire solospillere fra forskellige landsdele, der
fandt sammen for at fordybe sig i kammermusikken, som i den grad er deres fælles passion. De fire erfarne kammermusikere klæder hinanden og supplerer hinanden i deres engagement for at få det fantastiske repetoire ud over rampen, og ud til publikum.
Mira-Kvartetten er tildelt L. Sonnings Musikfondss stipendium for unge talenter, som financierede Kvartettens CD.
Mirakvartetten.dk

Billetsalg på tlf. 24 63 38 81
eller e-mail vildmosekoncerter@live.dk
Ro og Fordybelse

I 2016 indbyder vi igen til 6 sommerkoncerter med klassisk musik på
vores gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
Med undtagelse af onsdagskoncerten den 24.8. finder koncerterne
sted på søndage kl. 16. I vores musikhus er der plads til 100 tilhørere.
Temaet er Ro og fordybelse i en helt unik natur. Du kan høre klassisk
musik, kammermusik og visesang kombineret med en vandretur i den
specielle natur og evt. nyde medbragt mad.
Vi henvender os til musikelskere i alle aldersgrupper.

Sæsonkort (alle 6 koncerter): 750 kr

Beløbet bedes indbetalt på reg.nr.3243 kontonr.3243394740 før den
15. april 2016. Oplys venligst navn, e-mail adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 175 kr

Der kan bestilles billetter i løssalg efter den 15. april 2016. Billetter
kan også købes ved indgangen, men vi anbefaler bestilling. Ved hver
koncert sælges der 5 billetter for 20,- kr til unge under 30 år.
I billetprisen er inkluderet en forfriskning i pausen.

Sådan finder du os
Fra Aalborg kører du ad Egensevej. I T-krydset i Egense drejes til højre ad Kystvej mod
Dokkedal, Øster Hurup og Hadsund . Fortsæt ca. 10 km ialt - gennem Dokkedal og ca.
2,5 km syd for Dokkedal - Her bor vi i nr. 224.
Kommer du fra Øster Hurup skal du køre ca. 8 km mod Egense, her kommer vi på venstre hånd ca. 2,5 km før Dokkedal.
Vær opmærksom på at visse GPS måler ca. 800 m forkert i vores område.

Bodil Bach og Gert Hassing Nielsen
Kystvej 224, Dokkedal, 9280 Storvorde
Koncerterne støttes af Kunstrådet, Sundheds- og Kulturudvalget i Aalborg Kommune, Solistforeingen,
Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Louis-Hansen Fonden,
Oticon Fonden, Toyota Fonden, Carl Nielsen Fonden og Dansk Musikerforbund.

