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10-års jubilæumskoncert
Søndag den 19. maj 2019 kl. 16.00
Trio con Brio med gæster:
Jens Elvekjær, klaver - Soo-Jin Hong, violin - Soo-Kyung Hong, cello
Gæster, Stine Hasbirk, bratsch - Joel Gonzales, kontrabas
Værker af L.v. Beethoven og F. Schubert.
Er der et dansk ensemble Vildmosekoncerter har fulgt nøje gennem 10 år, er det Trio con
Brio Copenhagen. Trioen har med succes spillet her adskillige gange, og den har i år 20 års
jubilæum. Trioen er blevet mødt af priser og lovord over hele verden. Ved denne koncert
har Trioen besøg af Stine Hasbirk, bratsch og Joel Gonzales, kontrabas. Begge musikere i
DR-Symfoniorkestret.
Se mere på trioconbrio.dk

Søndag den 2. juni 2019 kl. 16.00
Andrea Pellegrini, mezzosopran - Thea Vesti, guitar
Værker af A. Vivaldi, J. Dowland, S. Wonder, P.E. Lange-Müller, M.de Falla,
C. Nielsen, E. Grieg, m.fl.
Andrea Pellegrini er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og Operaakademiet. Hun havde sin debut på Det Kongelige Teater i 2006. Siden er hun blevet en af
Danmarks mest efterspurgte og prisvindende mezzosopraner. Thea Vesti er solistuddannet
klassisk guitarist, der musikalsk indgår i mange sammenhænge. Fælles for begge musikere
er, at de dyrker samspillet på tværs af genrer og kunstarter.
Læs mere på www.pellegrini. dk og www.theavestipedersen.dk

Søndag den 30. juni 2019 kl. 16.00
Kammer Philharmonic Europa
8 musikere under ledelse af Leonid Tritus
Solist Cyrill Gussaroff, trompet
Værker af A. Vivaldi, J.N. Hummel, J. Suk, J.S. Bach, G. Faure, C. Nielsen
Kammer Philharmonic Europa blev dannet i 2006 i Cologne i Tyskland. Ensemblet engagerer talentfulde unge musikere fra 18 europæiske lande. Ensemblets høje kunstneriske
niveau har ført det rundt til utallige festivaler og koncerter i mange lande. C. Gussaroff er
solist ved koncerten. Han er opvokset og uddannet trompetist i Skt. Petersborg, Rusland.
Han er p.t. solist i Lower Rhine Symfoniorkestret og ved Beyreuth Festival.
Læs mere på www.chamberphilharmoniceurope.de

Søndag den 11. august 2019 kl. 16.00
Toke Møldrup, cello - Bjarke Mogensen, accordeon
Værker af A.Vivaldi, S. Goubaidolina, J.S. Bach, F. Schubert, D. Scarlatti m.fl.
I de senere år har akkordeon i stigende grad indtaget koncertscenen bl.a. takket være fantastiske eksponenter såsom B. Mogensen. De 2 anmelderroste musikere har spillet sammen
siden 2005 og har i denne konstellation skabt en virtuos duo. Sammen har de bl.a. indspillet
det anmelderroste album ”The Song I´ll never sing” med værker af Kasper Rofelt.
Se mere på tokemoldrup.com og www.bjarkemogensen.dk

Tirsdag den 20.august. 2019 kl. 19.00
Thy Masterclass:
11 elever og lærere fra Thy Masterclass
Mate Szücs, bratsch (fra Berlinerfilharmonikerne)
Graig Goodman, fløjte (professor i Strassbourg)
Intercolor, kvintet bestående af klarinet, violin, cembalo, accordeon
og saxofon m.fl.
Værker af M. de Falla, J.S. Bach, Mozart, H. Abrahamsen.
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 de seneste 3 år ved Vildmosekoncerter ved Kattegat i
Lille Vildmose. Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 11.8.-26.8.18 og har i år 25-års
jubilæum.
Se mere på thychambermusicfestival.dk

Søndag den 1. september 2019 kl. 16.00
Katrine Gislinge, piano - Kirsten Hammann, forfatter
Kunstneren, Kampen og Kærligheden.
K. Gislinge spiller 3 klaversonater af L.v. Beethoven. Mellem sonaterne kort
oplæsning af K. Hammann.
K. Gislinge har igennem de sidste tre årtier etableret sig som en af Danmarks førende og
mest markante pianister. Hun har med succes gæstet Vildmosekoncerter flere gange. Denne
gang er hun i selskab med forfatteren K. Hammann. K. Hammann er uddannet fra forfatterskolen i 1991 og har siden modtaget en lang række hædersbevisninger for sine mange digte
og romaner.
Se mere på katrinegislinge.net

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

I 2019 indbyder vi igen til 6 sommerkoncerter med klassisk musik på
vores gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
Med undtagelse af tirsdagskoncerten kl. 19 den 20.8. 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 2019 Oplys venligst navn, e-mail adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 200 kr

Der kan bestilles billetter i løssalg efter den 15. april 2019. 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. 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.

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, Lemvigh-Müller Fonden,

