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Søndag den 3. juni 2018 kl. 16.00
Kottos:

Pernille Petersen, fløjte - Bjarke Mogensen, accordeon

Josefine Opsahl, cello - Cristos Farmakis, bouzouki
 

Værker af  A. Vivaldi, B. Mogensen, J. Opsahl, C. Farmakis, E. Grieg, B. Bartok, 
A. Liadov, N. Rimsky-Korsakov

Pernille, Bjarke, Josefine og Christos mødte hinanden under studier på Det Kongelige Dan-
ske Musikkonservatorium og har siden samarbejdet ved adskillige klassiske koncerter. I 
2013 besluttede de at danne en egentlig kvartet: Kottos, med henblik på at dele deres passion 
for alternativ musik og folkemelodier. En anderledes koncert med utraditionelle instrument-
sammensætninger venter publikum. Kottos gæstede første gang Vildmosekoncerter i 2015.
www.kottos.dk - www.perniellepetersen.dk - www.bjarkemogensen.dk - www.josefineopsahl.dk 
www.chritosfarmakis.com

Søndag den 24.juni 2018 kl. 16.00
 

Amalie Malling, piano - Morten Zeuthen, cello

Værker af  P. Heise, Sonate for cello og klaver, F. Schubert, Arpeggione Sonate, E. 
Grieg Sonate for cello og klaver

Pianisten Amalie Malling og cellisten Morten Zeuthen har en omfattende duo-virksomhed 
sammen. De har optrådt i New York, London og Tokyo sammen og har som solister 
spillet med samtlige danske symfoniorkestre og begge været tilknyttet den legendariske 
strygekvartet Kontra Kvartetten. Underviser idag som henholdsvis docent og professor 
ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Gæstede 1. gang Vildmosekoncerter i 2015

amaliemalling.com og mortenzeuthen.dk

Søndag den 13. maj 2018 kl. 16.00
Trio con Brio med gæster:

Jens Elvekjær, klaver - Soo-Jin Hong, violin - Soo-Kyung Hong, cello

Gæster, Stine Hasbirk, bratsch - Teresa Krahnert, violin
Værker af  Lilli Boulanger D´un soir triste og D´un  matin de printemps. F. 

Mendelssohn Klavertrio opus 49. R. Schumann Klaverkvintet opus 44
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 
med succes har spillet her adskillige gange. Ved denne koncert har Trioen besøg af  Stine 
Hasbirk, bratsch og Teresa Krahnert, violin. Begge musikere i DR-Symfoniorkestret.
trioconbrio.dk



Søndag den 5. august 2018 kl. 16.00
Ghita Nørby,  skuespiller  

Michala Petri, blokfløjte - Lars Hannibal, guitar
Oplev Danmarks store skuespiller Ghita Nørby læse nogle af   H.C. Andersens fantastiske 
eventyr. Michale Petri og Lars Hannibal har sat musik sammen som undervejs i og omkring 
eventyrene skaber laguner til eftertænksomhed. Musikken er af  C. Nielsen, J.S. Bach, G.F. 
Händel, E. Grieg og E. Lalo. Michala Petri og Lars Hannibal spillede deres første koncert 
sammen i 1991. Siden er det blevet til over 1500 koncerter i hele verden. 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 begej-
stret publikum over hele verden. Ved denne koncert sker det hele i et samspil med Ghita Nørby
Michala Petri og Lars Hannibal gæstede første gang Vildmosekoncerter i 2016
michalapetri.com  - larshannibal.com

Tirsdag den 21.august. 2018 kl. 19.00
Thy Masterclass:

Blæserkvintet fra Michigan, USA

Ayana Terauchi, fløjte - Laurel Wellman, obo

Jakob Lenhardt, klarinet - Tommy Militello, horn - Trevor King fagot

Værker af  G. Ligeti, Seks Bagateller, S. Hvidtfelt Nielsen, Scenarier, A. Dvorak, 
Strygekvartet nr. 12

Thy Masterclass blev grundlagt i 1994. Siden har unge talentfulde musikere fra hele ver-
den 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 de seneste 2 år ved Vildmosekoncerter ved Kattegat i 
Lille Vildmose. 
Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 16.8.-26.8.18
Thychambermusicfestival.dk

Søndag den 2. september 2018 kl. 16.00
Harpetrio:

Tine Rehling, harpe - Ulla Miilmann, fløjte - Henrik Dam Thomsen, cello

Værker af  E. Kronke, Suite Italienne, Debussy, Syrinx, A. Jolivet, Pastorales de 
Noel, P. Nørgaard, Swan Descending, Consolazione, A. Piazzolla, Cafe, Ravel 

Habanera, J. Ibert, Deux Interludes
Ulla Miilmann, solofløjtenist i DR symfoniorkestret, Henrik Dam Thomsen, solocellist i DR 
symfoniorkestret og Tine Rehling, koncertharpenist. De 3 musikere har i mange år spillet 
sammen i forskellige kammermusik konstellationer. Trioen havde med stor succes sin debut 
på Frederiksværk Kammermusik Festival i sommeren 2015. De 3 instrumenter udgør en 
smuk og unik sammensætning, og trioens repertoire spænder fra barok over impressionisme 
til vor tids musik. 
www.tinerehling.com - wwwullamiilmann.com - www.henrikdamthomsen.com



Ro og Fordybelse
I 2018 indbyder vi igen til 6 sommerkoncerter med klassisk musik på 
vores gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
Med undtagelse af  tirsdagskoncerten kl. 19 den 21.8. 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. 
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 2018 Oplys venligst navn, e-mail adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 200 kr 
Der kan bestilles billetter i løssalg efter den 15. april 2018. 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.

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, Toyota Fonden, Lemvigh-Müller Fonden, Carl Nielsen Fonden og Dansk 

Musikerforbund.

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. Ca. 2,5 km syd for Dokkedal 

bor vi på højre hånd i nr. 224.  
Kommer du fra Øster Hurup skal du køre ca. 8 km ad Kystvejen 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

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


