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Søndag den 4. juli 2021 kl. 16.00
Andreas Brantelid, cello - Benjamin Schmid, violin

Christian Ihle Hadland, piano
 

Værker af  J. Haydn, Z.Kodaly, F. Schubert               
A. Brantelid er født i København i 1987 og havde solodebut i en alder af  14 år. Han er idag 
en af  de mest eftertragtede kunstnere fra Skandinavien og har modtaget anmelderroser fra 
kritikere i hele verden. Benjamin Schmid bor i Salzburg, Østrig og er portrætteret som en 
af  de mest betydningsfulde unge violinister i bogen: ”Great Violists of  the 20th Century.”
Norske Christian I.Hadland har cementeret sit ry som en sand klavervirtuos. Med sit egen-
artede, delikate og raffinerede spil er han en af  tidens allervarmeste navne i den unge inter-
nationale elite.
Se mere på brantelid.com, www.benjaminschmid.com og christianihlehadland.com

Søndag den 25. ju1i 2021 kl. 16.00
Quartetto di Cremona

Christiane Gualco, violin - Paolo Andreoli, violin

Simone Gramaglia, bratsch - Giovanni Scaglione, cello

Værker af  N. Borenstein, M. Ravel, L.v. Beethoven
Kvartetten består af  4 italienske musikere. Siden den blev dannet i 2000 har Quartetto di 
Cremona skabt sig et ry som en af  de mest spændende kammerensembler på den inter-
nationale scene. Regelmæssigt optræder kvartetten på de store musikfestivaler i Europa, 
Nord- og Syd amerika og det fjerne Østen. Alle steder modtager de stor anerkendelse for 
deres høje kunstneriske dygtighed.

Se mere på quartettodicremona.com

Søndag den 20. juni 2021 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 kunne 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



Tirsdag den 3. august 2021 kl. 19.00
Katrine Gislinge, piano - Bent Sørensen, komponist

Værker af  S. Rachmaninoff, F. Schubert, Bent Sørensen
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 sin mand, komponisten Bent Sørensen, der i 1996 modtog Nordisk 
Råds Musikpris og i 2021 er udråbt til årets P2 kunstner. B. Sørensen vil fortælle om egne 
værker, som fremføres af  K. Gislinge, og sammen vil de fortælle om samspillet mellem dem.
Se  mere på katrinegislinge.net

Torsdag den 26.august. 2021 kl. 19.00
Elever og lærere fra Thy Masterclass:

Graig Goodman, fløjte (professor i Strassbourg)

Alexander Gebert, cello  
(professor og prorektor ved den tyske Hochschule für Musik i Detmold, Tyskland)

Værker af   J.S. Bach, E. Schulhoff  , 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  15.8. - 30.8.21
Se mere på thychambermusicfestival.dk



Ro og FordybelseRo og Fordybelse
I 2021 indbyder vi til 5 sommerkoncerter med klassisk musik på vores 
gård i Dokkedal i Lille Vildmose.
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 5 koncerter): 700 kr
Beløbet bedes indbetalt på reg.nr.5532 kontonr.7555432741.
Oplys venligst navn, e-mail, adresse og tlf.nummer.

Billetter i løssalg: 200 kr 
Der kan bestilles billetter i løssalg. Alle billetter bedes købt og betalt 
inden koncerten. Vi modtager ikke kontanter. Ved hver koncert sæl-
ges 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, Langgaard-Fonden og Toyota 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 kommer 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

Vi overholder alle Corona- sikkerhedsforanstaltninger. 
Vi beder alle vore koncertgæster bære mundbind og frem-

vise Coronapas.


