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Søndag den 21. maj 2017 kl. 16.00
Den Danske Klavertrio:
Lars Bjørnkjær, violin - Toke Møldrup, cello - Katrine Gislinge, piano
Værker af Bent Sørensen, P.E. Lange-Müller, J. Brahms.
Den Danske Klavertrio er et nyt ensemble bestående af tre af landets mest markante musikere: Lars Bjørnkjær, Toke Møldrup og Katrine Gislinge, som i årevis fra hvert deres hjørne
i musiklivet har leveret musikalske oplevelser i særklasse. Det personlige venskab og den
særlige musikalske forståelse mellem de tre solister førte for et par år siden til dannelsen
af et fast ensemble. Trioen gav koncert i Carnegie Hall i New York i december 2015 og har
siden indspillet en cd og for alvor fået gang i koncertvirksomheden.
danishpianotrio.com

Søndag den 11. juni 2017 kl. 16.00
Lea Quortrup, sopran - Troels Roland, piano
Værker af F. Schubert, H. Wolf, J. Strauss, C.F. Händel, W.A.Mozart m.fl.
Ove Mynderup, operasanger - Filip Forsberg, piano
Værker af W.A.Mozart, R.Wagner, C. Nielsen, J. Kern, R.Rodgers m.fl.
Lea Quortrup kommer oprindeligt fra Nordjylland og er uddannet først på konservatoriet
i Århus og siden på Operaakademiet i København. Lea debuterede i 2014 på Det Kongelige
Teater. Hun modtog i 2016 Sonnings Talentpris.
Troels roland er uddannet pianist fra Det Jyske Musikkonservatorim og i solistklassen på
Det kongelige Musikkonservatorium, hvorfra han debuterede i 2015. I 2015 modtog Troels
R. Sonnings talentpris.
Ove Mynderup er oprindeligt fra Aalborg og har en lang karriere som professionel bassanger på Det Kongelige Teater med mange solistiske opgaver bag sig. Har turneret i ind- og
udland, udgivet Cd,ere og været/er foredragsholder
www.leaquortrup.dk
www.mynde.dk

Søndag den 25. juni 2017 kl. 16.00
Ønskekoncert med:
Søren Ryge Petersen, journalist, forfatter, haveekspert m.m.
Mira Kvartetten:
Signe Madsen, violin - Birgitte Bærentzen Pihl, violin
Anna Dahl, bratsch - Vincent Stadlmair, cello
Værker af J.S. Bach, L.v. Beethoven, A. Webern, F. Mendelssohn, A. Pärt m.fl.
Søren R. Petersen har i en mennskealder fastholdt os foran TV-skærmen. Han fortæller
om haven, landskaber, mennesker og deres hverdag og ikke mindst understøtter han sine
udsendelser med særdeles velvalgt musik. Søren R. Petersen vil fortælle om denne musik
og Mira Kvartetten spiller hans ønsker.
De fire erfarne kammermusikere i Mira Kvartetten er velkendte og skattede musikere ved
Vildmosekoncerter. Senest i 2016 gæstede kvartetten os med stor succes
mirakvartetten.dk

Søndag den 6. august 2017 kl. 16.00
Kim Sjøgren, violin - 3 mermaids, violin
Værker af J.S. Bach, L.v.Beethoven, F. Schubert,
G. Bizet, C. Nielsen, K.Sjøgren m.fl.
Kim Sjøgren har igennem mange år været en anerkendt violinist i ind- og udland. Har gennem årene modtaget adskillige priser. Er idag professor ved Det jyske Musikkonservatorium.
Han dannede i 1997 The Little Mermaid Orchestra, der foruden ham selv består af unge
lovende kvindelige musikere. Orkestret har efterfølgende markeret sig som et af landets
mest efterspurgte.
Kim-sjogren.dk

Tirsdag den 22.august. 2017 kl. 19.00
En koncert i samarbejde med Thy Masterclass
Tony Nys, bratsch - Justus Grimm, cello
samt 4 elever, der spiller violin, 2 elever bratsch og 2 elever cello
Værker af L.v.Beethoven, Z. Kodaly, Niels W. Gade
Justus Grimm er professor og leder af musikkonservatoriet i Antwerpen. Medlem af Malibran Kvartetten.
Tony Nys underviser på musikkonservatoriet i Bruxelles, er free-lance musiker og medlem
af Malibran Kvartetten.
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 også i år som i 2016 ved Vildmosekoncerter ved Kattegat i Lille Vildmose.
Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 13.-28.8.17
Thychambermusicfestival.dk

Søndag den 3. september 2017 kl. 16.00
Den Danske Strygekvartet:
Rune Tonsgaard Sørensen, violin - Frederik Øland, violin
Asbjørn Nørgaard, bratsch - Fredrik S. Sjölin, cello.
Værker af Per Nørgård, Bela Bartok, L.v. Beethoven
Den Danske Strygekvartet blev stiftet i 2001 og debuterede på Copenhagen Summer Festival
i 2002. Den Danske Strygekvartet har adskillige succesfulde konkurrencedeltagelser bag sig
og er en hyppig gæst på såvel danske som internationale kammermusikscener. I 2007/2008
indspillede kvartetten Carl Nielsens samlede strygekvartetter og fik overvældende anmelderroser herfor. I 2011 modtog kvartetten Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legats Hæderspris på 600.000 kr. Kvartetten gæstede succesfyldt Vildmosekoncerter i 2013
og 2015
www.danishquartet.com

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

I 2017 indbyder vi igen til 6 sommerkoncerter med klassisk musik på
vores gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
Med undtagelse af tirsdagskoncerten kl. 19 den 22.8. 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 evt. 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): 800 kr

Beløbet bedes indbetalt på reg.nr.3243 kontonr.3243394740 før den
15. april 2017 Oplys venligst navn, e-mail adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 200 kr

Der kan bestilles billetter i løssalg efter den 15. april 2017. 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, Solistforeningen,
Augustinus Fonden, Det Obelske Familiefond, Knud Højgaards Fond, Louis-Hansen Fonden,
Oticon Fonden, Solistforbundet, Carl Nielsen Fonden og Dansk Musikerforbund.

