Ro og fordybelse

2022 - 14. sæson
Dokkedal, Lille Vildmose - www.vildmosekoncerter.dk - Tlf 24 63 38 81

Søndag den 29. maj 2022 kl. 16.00
Trio Vitruvi:
Niklas Walentin, violin - Jacob La Cour, cello
Alexander McKenzie, piano
Værker af F. Schubert og J. Brams
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 Pressen i 2018. Samme år grundlagte Trio Vitruvi ”Kammerballetten”, en festival, der fejrer ny
balletkoreografi og kammermusik.
Se mere på triovitruvi.com

Søndag den 19, juni 2022 kl. 16.00
Andrea Pellegrini, sang - Jens Christian Wandt, sang
Søren Rastogi, piano
Værker af bl.a Mahler, Wagner, Verdi, Gerschwin 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 og har flere gange med succes
gæstet Vildmosekoncerter
Jens- Christian Wandt er operasanger, arrangør af Verdensballetten m.m.m. Titlerne er
mange, men det er som tenor, at J.C.W. har gjort sig stærkest bemærket over det meste af
verden. Uddannet fra Musikkkonservatoriet i Hamburg i 1994.
Søren Rastogi er uddannet på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium 2005 .SR er meget
efterspurgt som solist, kammermusiker og akkompagnatør både i Danmark og udlandet.
Han har med succes tidligere gæstet Vildmosekoncerter med trio Jalina.
Se mere på www.pellegrini.dk, jcwandt.com, sorenrastogi.com

Søndag den 3. juli 2022 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-Symfoniorkestret og Gunvor Sihm anerkendt violinist fra Copenhagen Phil og Nightingale
String Quartet. 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 fremragende pianist, men også som lægedatter, der tror på musikkens helende kraft
for sjælen.
Se mere på henrikdamthomsen.com, www.weiyinchen.com

Torsdag den 11. august 2022 kl. 19.00
Novo Quartet:
Kaya Kato Møller, violin - Nikolai Vasili, violin
Daniel Sledzinski, bratsch - Signe E. Bitsch, cello
Værker af F. Mendelsohn, Carl Nielsen og Mette Nielsen
NOVO Quartet blev grundlagt i 2018 og har siden haft fuld fart på.Kvartetten sprudler af
energi og mod, seriøsitet og dygtighed. Kvartettens medlemmer kommer hver især med en
lang række priser fra deres solistiske virke.Novo Quartet er 2.prisvinder i Trondheim International Chamber Music Competition 2021, modtager af Léonie Sonnings Talentpris 2021
samt vinder af Danmarks Radios P2 Kammermusikkonkurrence 2020.
Se mere på www.novoquartet.com

Torsdag den 25.august. 2022 kl. 19.00
Thy Masterclass:
Tony Nys, bratsch - Alexander Gebert, cello
Elever fra Thy Masterclass
Værker af D. Sjostakovitj, Simon Steen-Andersen og E.W. Korngold
Thy Masterclass blev grundlagt i 1994. Siden har unge talentfulde musikere fra hele verden
mødtes hver sommer med professorerne – fem internationalt kendte kunstnere og pædagoger. De opfører sammen stor kammermusik ved koncerter i hele det nordvestjyske område i
og omkring Thy – og også i år, som i de seneste 5 år, ved Vildmosekoncerter ved Kattegat
i Lille Vildmose.
Thy Masterclass finder sted i tidsrummet 14.-29.8.22
Se mere på thychambermusicfestival.dk

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

I 2022 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): 800 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 . 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.

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,Lions Klub Klarup, Carl Nielsen Fonden, og Dansk Musikerforbund

