
Ro og fordybelse

2020 - 12. sæson
Dokkedal, Lille Vildmose - www.vildmosekoncerter.dk - Tlf  24 63 38 81



Søndag den 7. juni 2020 kl. 16.00

Andreas Brantelid, cello - Christian Ihle Hadland, piano
 

Værker af  A. Borodin, S. Rachmaninov og D. Sjostakovitj
A. Brantelid er født i København i 1987 og modtog undervisning fra sin far Ingemar Brante-
lid. Havde solodebut i en alder af  14 år og er idag en af  de mest eftertragtede kunstnere fra 
Skandinavien, der har modtaget anmelderroser fra kritikere i hele verden. Norske Christian 
I.Hadland har cementeret sit ry som en sand klavervirtuos. Med sit egenartede, delikate og 
raffinerede spil er han en af  tidens allervarmeste navne i den unge internationale elite.
Se mere på brantelid.com og christianihlehadland.com

Søndag den 21. juni 2020 kl. 16.00
Mira Kvartetten

Signe Madsen, violin - Birgitte Bærentzen Pihl, violin

Anna Dahl, bratsch - Vincent Stadlmair, cello

Værker af  D.Sjostakovitj, R.Langgaard og L.v. Beethoven
I sæsonen 2019-2020 kan Mira Kvartetten fejre 20-års jubilæum som fast ensemble. Som 
kammermusikensemble er Mira Kvartetten bredt anerkendt blandt musikere, kritikere og 
publikum som et perfekt match. Kvartetten har afholdt utallige koncerter herhjemme og i 
udlandet.

Mira Kvartetten er et skattet og tilbagevendende ensemble ved Vildmosekoncerter og har 
senest i 2017 akkompagneret Søren Ryge Pedersen som fortæller ved en Vildmosekoncert.

Se mere på mirakvartetten.dk

Søndag den 17. maj 2020 kl. 16.00
Trio Vitruvi:

Niklas Walentin, violin - Jacob La Cour, cello

Alexander McKenzie, klaver

Værker af  F. Schubert og L.v. Beethoven
Som Trio Vitruvi har de 3 musikere optrådt ved kritikerroste koncerter rundt om i hele 
verden. ”De spiller med en brændende entusiasme såvel som ægte musikalsk integritet og 
dybde, hvilket giver deres publikum en unik oplevelse og forståelse af  musikken” skrev Pres-
sen i 2018. Samme år grundlagte Trio Vitruvi ”Kammerballetten”, en festival, der fejrer ny 
balletkoreografi og kammermusik.
Se mere på triovitruvi.com



Søndag den 2. august 2020 kl. 16.00
Henrik Dam Thomsen, cello - Johannes Søe Hansen, violin

Gunver Sihm, violin - Stine Hasbirk, bratsch - Weiyin Chen, piano

Værker af  R.Schumann og W.A.Mozart
Solocellist i DR-Symfoniorkestret, Henrik Dam Thomsen, har til denne koncert inviteret 
nogle højt profilerede musikere fra ind- og udland. Henrik Dam Thomsen, Johannes Søe 
Hansen og Stine Hasbirk er alle mangeårige, velrenommerede musikere fra DR-Symfonior-
kestret og Gunvor Sihm anerkendt violinist fra Copenhagen Phil og Nightingale String Qu-
artet. Den taiwanesisk-amerikanske pianist Weiyin Chen er på sin første turne i Danmark. I 
de seneste år har hun gjort sig bemærket over det meste af  verden ikke alene som en frem-
ragende pianist, men også som lægedatter, der tror på musikkens helende kraft for sjælen.
Se mere på henrikdamthomsen.com og www.weiyinchen.com

Torsdag den 20.august. 2020 kl. 19.00
Thy Masterclass:

Graig Goodman, fløjte (professor i Strassbourg)

Elever og lærere fra Thy Masterclass:

Værker af   J.S. Bach, E. Schulhoff  og J. Brahms
Thy Masterclass blev grundlagt i 1994. Siden har unge talentfulde musikere fra hele verden 
mødtes hver sommer med professorerne – fem internationalt kendte kunstnere og pædago-
ger. De opfører sammen stor kammermusik ved koncerter i hele det nordvestjyske område i 
og omkring Thy – og også  i år, som i de seneste 4 år, ved Vildmosekoncerter ved Kattegat 
i Lille Vildmose.
Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 9.-24.8.20
Se mere på thychambermusicfestival.dk

Søndag den 30. august 2020 kl. 16.00
Morgan Klarinetkvintet

Julie Eskær, violin - Charlotte Rafn, violin

Ettore Causa. bratsch - Emilie Eskær, cello - Lee Morgan, klarinet

Værker af  W.A. Mozart og J. Brahms
Klarinettisten Lee Morgan er født i USA, men har siden 1982 været soloklarinettist i Det 
Kgl Kapel. Charlotte Rafn og Emilie Eskær har ligeledes en karriere i Det Kgl Kapel, mens 
Julie Eskær har været ansat hos forskellige symfoniorkestre i Danmark. Ettora Causa er 
italiensk-født, internationalt anerkendt bratchist, nu professor på Yale University, USA . 
Fælles for alle i Morgan Kvintetten er deres interesse og virke indenfor kammermusikken.



Ro og FordybelseRo og Fordybelse
I 2020 indbyder vi igen til 6 sommerkoncerter med klassisk musik på 
vores gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
Med undtagelse af  torsdagskoncerten den 20.8. kl. 19  finder kon-
certerne 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.5532 kontonr.7555432741 før den 
15. april 2020 Oplys venligst navn, e-mail, adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 200 kr 
Der kan bestilles billetter i løssalg efter den 15. april 2020. Billetter 
kan også købes ved indgangen, men vi anbefaler bestilling. Ved hver 
koncert sælges der 5 billetter for 20,- kr pr stk 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, Rued Langgaard Fonden.

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 kom-

mer vi på venstre hånd ca. 2,5 km før Dokkedal.

Bodil Bach og Gert Hassing Nielsen
Kystvej 224, Dokkedal, 9280 Storvorde

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


