
I samarbejde med slagtøjsspiller 
Morten Friis fra Safri Duo 
præsenterer vi en koncert, som 
er en hyldest til Bach. Arash 
Safaians værk ‘Bach über Bach’ 
har spillet verden over med stor 
succes. Komponisten kommer 
selv til stede under prøveforløbet. 
Samarbejdet er en del af et nyt 
projekt ‘Nye Takter’, der griber 
den klassiske musik an på nye 
måder. Værker af Safaian/Bach, 
Phillip Glass mm. 

Titlen siger det hele i dette 
kammermusikprogram for klaver, 
fagot, violin, cello og klarinet. 
Hovedværket er Ned Rorems at-
mosfæreskabende stykke ‘Winter 
Pages’ fra 1981, som sammen med 
to klassiske hovedværker af Beet-
hoven (hans Kakadu-variationer) 
og Brahms ś smukke klarinettrio 
danner et varieret program for en 
del af ensemblets musikere.

Ny børneopera om Darwin og 
hans videnskabelige eksperimen-
ter. Premiere i KUMUS den 
9. dec. (forestillingsperiode til 
20. dec). Kan opleves af børn i 3. 
klasse gennem Dannelsesrygsæk-
ken i Lolland og Guldborgsund 
og på turné til vores andre 
kommuner. Rollen som Darwin 
synges af Sten Byriel. Musik af 
Niels Marthinsen m. tekst, idé 
og instruktion af Bent Nørgaard.
Samarbejde med Vild Park, 
Talking Landscapes og Levende 
Musik i Skolen om temaer, der 
udspringer fra operaen.

Årets skydes i gang med store 
følelser fra ‘Romeo og Julie’ til 
Puccini! Ensemble Storstrøm har 
inviteret to funklende sangere, 
stjernesopranen Yana Kleyn 
og den unge norske tenor Petter 
Moen med på en nytårsfejring, 
der bobler i italienske opera-arier.

Lad propperne springe og 
godt nytår!

De 4 vinderkoncerter med fem 
skønne solister og en strygekvartet 
finder sted 25/9 i Greve og Ros-
kilde, 26/9 Odsherred og 28/9 i 
Næstved. I 2023 er konkurrence-
dagene d. 11., 12. og 18. marts.
Vi glæder os til at høre jer spille!

Unge Spiller Klassisk er en 
konkurrence for børn og unge til 
og med 20 år, der spiller klassisk 
musik på en Musik- eller Kultur-
skole i Region Sjælland eller bor i 
Region Sjælland.

Ensemble Storstrøm indgår dels i 
dommerpanelet og dels ved at ho-
vedpræmien, der går til 6-7 børn 
hvert år, er at være solist med 
Ensemble Storstrøm koncerter 
rundt i regionen.

Med stort kor fra Sydsjælland og 
Lolland-Falster, Cantemus og  
Holsted Kirkes Ungdomskor fra 
Næstved, Klosterkirkens Kor fra 
Nykøbing og Maribo Domkirkes 
kor opfører ensemblet et af de 
største korhits: Rutters Requiem.
Den unge prisvindende sopran 
Louise McLelland Jacobsen 
er solist. Dirigent, Jørgen 
Graven Nielsen. Domorganist 
Vibeke Vanggaard, orgel

Koncert med gys og gru i 
børnehøjde, når Ensemble 
Storstrøm og sanger Ulla Britt 
Simonsen sammen med skole-
klasser fra 3. og 4. årgang i fire 
kommuner inviterer hele familien 
til Halloweenkoncert.
Velkommen til musikalske 
gys for hele familien!
Tag dit halloweentøj på, kom til 
koncert, hjælp os med at få uhyg-
gen til at brede sig og lad dig føre 
med til musikalske højder!

En drømmende triokoncert for 
fløjte, harpe og bratsch med vær-
ker af Ravel, Aguila, Broughton og 
Dubois kædet sammen af vignetter 
af Pernille Sejlund baseret på 
folkesangen ‘Drømte Mig En 
Drøm i Nat’.

Ensemblet gæster festivalen med 
to koncerter.
‘Sange fra et Ægteskab’ med 
Lotte Andersen samt sangerne 
Signe Asmussen Manuitt og 
Joachim Knop. 
Desuden to uropførelser af 
Arnannguaq Gerstrøm fra Grøn-
land og Aksel Kolstad fra Norge 
sammen med Niklas Walentin, 
violin.

Åbningskoncert med violinsolist 
Niklas Walentin.

Værker af Shostakovich, Ruders, 
Gerstrøm og Franck.

I Djurs og Mols
30. og 31. juli

Møn Sommerkoncerter
1. august

Unge spiller klassisk – musikkonkurrence

Ensemblechef Maj Kullberg 
Øllgaard om den kunstneri-
ske linje de kommende år:
– Naturen. Ensemblet ønsker at 
skærpe sensibiliteten og sanselig-
heden over for naturen gennem 
musik. Bl.a. med børneopera om 
Darwin, nyskrevne værker og 
klanglige naturvandringer.
– Det nordiske. Med komponist-
samarbejder, turné og en række 
nye nordiske ‘pocket concertos’, 
hvor Niklas Walentin er solist.
Vi præsenterer her et sæsonpro-
gram hvor nærvær, fælles op-
levelser og intensitet binder os 
sammen. Det er det forunderlige 
musikken kan – uanset om man er 
barn eller voksen. 

Lad os sammen bevæges, 
berøres og begejstres

‘En Vinterfantasi 
med Fugle’
6.-20. oktober

Rutters Requiem
30/9 i Nykøbing (Kulturnat) 
2/10 i Næstved
9/10 i Maribo Domkirke

NYE TAKTER
‘Bach über Bach’
25/11 i KUMUS
27/11 Næstved Musikforening

Halloweenkoncerter
26., 27., 28. og 31. oktober

Kan Orme Høre?

‘Drømte mig en Drøm’
6.-20. oktober

Nytårskoncerter
7/1 KUMUS - 8/1 Nakskov
13/1 Maribo - 15/1 Haslev
21/1 Faaborg - 22/1 Nyk. F.

SÆSON 2022-23

LYT TIL OS
Digitale musikoplevelser:
- Ny podcast om ‘Sange fra 
et Ægteskab’ med skuespiller 
Lotte Andersen m.fl.
- Klanglige Vandringer 
i Naturen. Sanselig digital 
musikoplevelse i det fri med DJ 
Katrine Ring og ensemblet.
- 7 Kulturbænke med sange 
om og ved Præstø Fjord ved 
MC Hansen.

MUSIKALSKE STJERNESTUNDER FOR ALLE

Vi byder på en overdådig kla-
verfest, hvor ensemblets nye 
Steinway-flygel indvies og 
prominente gæstesolister er invi-
teret med til tre festivaldage med 
koncerter, der kredser om flyglet. 

Gæstesolister:
Niklas Walentin, violin,
Sonja Richter skuespiller
Daumants Liepiņš, klaver 
Katrine Ring, dj
m.fl.

Sensommerfestival: KLAVER MED MER´
16.-18. august i KUMUS

Fuglsang Kunstmuseum og En-
semble Storstrøm inviterer til en 
række kulturelle saloner med både 
kunst, musik og fællesspisning.
Efterårets 2 saloner: ‘Mellem 
Lolland og Italien’ om udstil-
lingen ‘Ingemann Andersen i 
Danmark og Italien’ og italiensk 
musik. Samt salon om Anne 
Marie og Carl Nielsen i for-
bindelse med Anne Marie Carl 
Nielsen-udstilling.

Fuglsang Sammen
27. aug., 2. nov. og 16. marts

1300-tals italiensk musik på 
Middelaldercentret
Med musik fra 1300-tallets Firen-
ze og romantisk genfortolkning af 
danse fra middelalderen giver en-
semblet sit bud på den avancerede 
og rytmiske musik fra perioden.

Værker af Landini og Respighi.

Middelaldercentret
27. august

kan orme høre?

sæsonprogram

sæsonprogram
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Samarbejde med Vild Park, 
Talking Landscapes og Levende 
Musik i Skolen om temaer, der 
udspringer fra operaen.

Årets skydes i gang med store 
følelser fra ‘Romeo og Julie’ til 
Puccini! Ensemble Storstrøm har 
inviteret to funklende sangere, 
stjernesopranen Yana Kleyn 
og den unge norske tenor Petter 
Moen med på en nytårsfejring, 
der bobler i italienske opera-arier.

Lad propperne springe og 
godt nytår!

De 4 vinderkoncerter med fem 
skønne solister og en strygekvartet 
finder sted 25/9 i Greve og Ros-
kilde, 26/9 Odsherred og 28/9 i 
Næstved. I 2023 er konkurrence-
dagene d. 11., 12. og 18. marts.
Vi glæder os til at høre jer spille!

Unge Spiller Klassisk er en 
konkurrence for børn og unge til 
og med 20 år, der spiller klassisk 
musik på en Musik- eller Kultur-
skole i Region Sjælland eller bor i 
Region Sjælland.

Ensemble Storstrøm indgår dels i 
dommerpanelet og dels ved at ho-
vedpræmien, der går til 6-7 børn 
hvert år, er at være solist med 
Ensemble Storstrøm koncerter 
rundt i regionen.

Med stort kor fra Sydsjælland og 
Lolland-Falster, Cantemus og  
Holsted Kirkes Ungdomskor fra 
Næstved, Klosterkirkens Kor fra 
Nykøbing og Maribo Domkirkes 
kor opfører ensemblet et af de 
største korhits: Rutters Requiem.
Den unge prisvindende sopran 
Louise McLelland Jacobsen 
er solist. Dirigent, Jørgen 
Graven Nielsen. Domorganist 
Vibeke Vanggaard, orgel

Koncert med gys og gru i 
børnehøjde, når Ensemble 
Storstrøm og sanger Ulla Britt 
Simonsen sammen med skole-
klasser fra 3. og 4. årgang i fire 
kommuner inviterer hele familien 
til Halloweenkoncert.
Velkommen til musikalske 
gys for hele familien!
Tag dit halloweentøj på, kom til 
koncert, hjælp os med at få uhyg-
gen til at brede sig og lad dig føre 
med til musikalske højder!

En drømmende triokoncert for 
fløjte, harpe og bratsch med vær-
ker af Ravel, Aguila, Broughton og 
Dubois kædet sammen af vignetter 
af Pernille Sejlund baseret på 
folkesangen ‘Drømte Mig En 
Drøm i Nat’.

Ensemblet gæster festivalen med 
to koncerter.
‘Sange fra et Ægteskab’ med 
Lotte Andersen samt sangerne 
Signe Asmussen Manuitt og 
Joachim Knop. 
Desuden to uropførelser af 
Arnannguaq Gerstrøm fra Grøn-
land og Aksel Kolstad fra Norge 
sammen med Niklas Walentin, 
violin.

Åbningskoncert med violinsolist 
Niklas Walentin.

Værker af Shostakovich, Ruders, 
Gerstrøm og Franck.

I Djurs og Mols
30. og 31. juli

Møn Sommerkoncerter
1. august

Unge spiller klassisk – musikkonkurrence

Ensemblechef Maj Kullberg 
Øllgaard om den kunstneri-
ske linje de kommende år:
– Naturen. Ensemblet ønsker at 
skærpe sensibiliteten og sanselig-
heden over for naturen gennem 
musik. Bl.a. med børneopera om 
Darwin, nyskrevne værker og 
klanglige naturvandringer.
– Det nordiske. Med komponist-
samarbejder, turné og en række 
nye nordiske ‘pocket concertos’, 
hvor Niklas Walentin er solist.
Vi præsenterer her et sæsonpro-
gram hvor nærvær, fælles op-
levelser og intensitet binder os 
sammen. Det er det forunderlige 
musikken kan – uanset om man er 
barn eller voksen. 

Lad os sammen bevæges, 
berøres og begejstres

‘En Vinterfantasi 
med Fugle’
6.-20. oktober

Rutters Requiem
30/9 i Nykøbing (Kulturnat) 
2/10 i Næstved
9/10 i Maribo Domkirke

NYE TAKTER
‘Bach über Bach’
25/11 i KUMUS
27/11 Næstved Musikforening

Halloweenkoncerter
26., 27., 28. og 31. oktober

Kan Orme Høre?

‘Drømte mig en Drøm’
6.-20. oktober

Nytårskoncerter
7/1 KUMUS - 8/1 Nakskov
13/1 Maribo - 15/1 Haslev
21/1 Faaborg - 22/1 Nyk. F.

SÆSON 2022-23

LYT TIL OS
Digitale musikoplevelser:
- Ny podcast om ‘Sange fra 
et Ægteskab’ med skuespiller 
Lotte Andersen m.fl.
- Klanglige Vandringer 
i Naturen. Sanselig digital 
musikoplevelse i det fri med DJ 
Katrine Ring og ensemblet.
- 7 Kulturbænke med sange 
om og ved Præstø Fjord ved 
MC Hansen.

MUSIKALSKE STJERNESTUNDER FOR ALLE

Vi byder på en overdådig kla-
verfest, hvor ensemblets nye 
Steinway-flygel indvies og 
prominente gæstesolister er invi-
teret med til tre festivaldage med 
koncerter, der kredser om flyglet. 

Gæstesolister:
Niklas Walentin, violin,
Sonja Richter skuespiller
Daumants Liepiņš, klaver 
Katrine Ring, dj
m.fl.

Sensommerfestival: KLAVER MED MER´
16.-18. august i KUMUS

Fuglsang Kunstmuseum og En-
semble Storstrøm inviterer til en 
række kulturelle saloner med både 
kunst, musik og fællesspisning.
Efterårets 2 saloner: ‘Mellem 
Lolland og Italien’ om udstil-
lingen ‘Ingemann Andersen i 
Danmark og Italien’ og italiensk 
musik. Samt salon om Anne 
Marie og Carl Nielsen i for-
bindelse med Anne Marie Carl 
Nielsen-udstilling.

Fuglsang Sammen
27. aug., 2. nov. og 16. marts

1300-tals italiensk musik på 
Middelaldercentret
Med musik fra 1300-tallets Firen-
ze og romantisk genfortolkning af 
danse fra middelalderen giver en-
semblet sit bud på den avancerede 
og rytmiske musik fra perioden.

Værker af Landini og Respighi.

Middelaldercentret
27. august

kan orme høre?

sæsonprogram

sæsonprogram
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ENSEMBLE STORSTRØM
SVEND MELBYE, FLØJTE – SOM HOWIE, KLARINET – GUNNAR ECKHOFF, FAGOT
METTE FRANCK, HARPE – JAKOB WESTH, KLAVER
STÉPHANE TRAN NGOC, VIOLIN – PIOTR ZELAZNY, BRATSCH
TOBIAS GØRVILD LAUTRUP, CELLO

Vi trykker på svanemærket papir

www.ensemblet.dk

Ensemble Storstrøms

Venneforening
For medlemmer (pris kr. 100,- 
pr. pers./år) tilrettelægges årligt 
spændende tilbud, f.eks. åben prø-
ve, eksklusiv koncertintroduktion 
og særlig rabatpris på entrebillet 
mm.

• Østerbro Kammermusikfestival
• Copenhagen Opera Festival
• I Djurs og Mols
• Møn Sommerkoncerter
• FolkBALTICA
• Tønder Festival 
• Bornholms Musikfestival

Vi vender tilbage med festlige 
koncerter under åben himmel. 
Tag picnickurven med og nyd 
en sommerdag med musikalske 
highlights.

Velkommen til en sansemættet 
begivenhed, hvor den unikke 
kombination af oplevelser, man 
kan få på Fuglsang med kunst, 
musik, historisk herregård med 
hotel og restaurant og den smukke 
natur gør et besøg til et vibreren-
de kulturtilbud for alle sanser.

Ensemblet har gennem årene 
indspillet over 30 CD’er. 
Denne sæson indspilles en CD 
med naturens elementer med mu-
sik af Lil Lacy, Pernille Sejlund og 
Li Ying Wu.
Desuden er vi i studiet med 
værker af Niels Rosing-Schow, 
og vi forventer at Nørgård- og 
Piazzolla-udgivelser med Bjarke 
Mogensen udkommer snart. Det 
store projekt med Nordic Violin 
og de nye ‘pocket concertos’ bliver 
også løbende foreviget til udgivel-
se på Naxos.

Koncerterne finder sted på flere 
forskellige spændende scener i 
Faxe Kommune.
Hold øje med pop-up koncerter 
før festivalen starter.
Under festivalen har ensemblet 
allieret sig med Faxe Kirkes 
Børnekor, biblioteket, Geomuseet, 
Haslev kirkes Ungdomskor, 
Kulturhistorisk Museum og Midt-
sjællands Gymnasium m.fl.
Nye værker af Pernille Sejlund, 
Li Ying Wu og Ole Buck, der 
kredser om naturens elementer er 
bestilt af ensemblet.

Ensemble Storstrøm ønsker i 
anledning af Fuglsang Kunstmu-
seum udstillinger om kroppen i 
samtidskunsten at udforske opfat-
telsen af det fysiske og sansende 
menneske i det 21. århundrede 
oplevet gennem ny og visuel 
musik af nogle af tidens fremtræ-
dende danske komponister og 
performancekunstnere.

Musik af bl.a. Simon Steen 
Andersen og et samarbejde med 
den fænomenale flamencodanser 
Selene Munoz.

Til denne koncert skal vi lade os 
fortrylle af fløjtens magi med dra-
gende værker af Debussy, Tarp, 
Gaubert, Martinu og Roussel. 

Fra skovgudens drømme i ‘En 
Fauns Eftermiddag’ til franske 
perler og forførende trioer vil en-
semblets fløjtenist Svend Melbye 
guide os gennem eventyret.

Ensemblet er sammen med vio-
linsolist Niklas Walentin i gang 
med et stort nordisk projekt. Med 
et nyt format, hvor vi nyfortolker 
den romantiske violinkoncert 
til en mindre kammermusikalsk 
størrelse, har vi spurgt 6 af tidens 
fremtrædende nordiske komponi-
ster om at skrive en violinkoncert 
til os i ‘lommestørrelse’. Det er der 
kommet meget forskellige bud ud 
af, som turnéer rundt til festivaler 
før de senere skal indspilles.

Kroppen i musik
Juni

Fløjtens Magi
29. januar - 10. februar
5/2: Fuglsang Musikforening 
Koncerten fra KUMUS transmitteres 
af DR P2

Sommergalla
Juni – på Gisselfeld Kloster 
og Fuglsang Herregård

I studiet

Pocket Concertos Workshop
med fremtidens unge 
komponister – 30.-31. marts

Festival-tournéer

Lad os mødes
om musikken 

Ensemblet formidler musikalske 
stjernestunder til unge som ældre. 
Publikum 2021-22: “Hvor er I 
bare livgivende og dygtige”. “Tak for 
en flot festival. Jeg beundrer jeres alsi-
dighed”. “Meget gribende og rørende”. 
“Musik man bliver i godt humør af”. 
“Vildt interessant!”. 
Særligt områdets børn og unge 
brænder vi for at engagere i 
musikken – at tænde en gnist. 
Bl.a. gennem den nye satstning 
‘UNDERSTRØMMEN’ som 
er et nyt musikalsk fællesskab på 
tværs af Kulturregionen. 
Kom og vær med! 
Musik er noget vi deler. 

Gæstesolist Anne-Sofie Søby 
Jensen, mezzosopran.

Dette kammermusikprogram 
kredser om havet og naturens 
elementer med bl.a. værker af 
Elgar og Gösta Nystroem og et 
nyskrevet værk af Ole Buck.

‘Sange Ved Havet’
16. - 30. april 

Sommer på Fuglsang
24. og 25. juni

Næstveds Søjler
9. og 10. juni

Ensemblet deltager igen i år på 
middelalderfestivalen med mini-
koncerter med tidstypisk musik i 
Kompagnihuset.

Ensemblet kommer i år ud på ple-
jecentrene på Lolland med kendte 
forårstoner. 
Vi gentager sidste års koncerter 
for udviklingshæmmede og forsø-
ger at nå sårbare målgrupper med 
‘sanselige musikoplevelser’.
I udviklingen af et muligt 
sangkraftcenter i Guldborgsund 
ønsker vi at bidrage til de fæl-
lesskaber og mange andre gode 
sideeffekter, der opstår, når man 
synger sammen gennem hele livet.

Sindet i musik

På MGK Sjælland har man 
mulighed for at studere klassisk 
komposition som hovedfag. 
Som en del af samarbejdet mel- 
lem Ensemble Storstrøm og MGK 
Sjælland, kan eleverne komme
på praktikbesøg i ensemblets 
værksted og skrive et stykke til 
ensemblet.

Ensemblet sætter Syd-
havsøerne og Sydsjæl-
land i musik
Koncerterne forankres lokalt 
ved at komme ud på forskellige 
scener i hele landsdelen. 
Musik og lokalitet spiller sam-
men til unikke helhedsoplevelser.

Er vi f.eks. på den gamle 
herregård, mellem stenene på 
Dodekalitten, på Glasværket, i 
en landsbykirke, i vores koncert-
sal, til en byfest eller i et telt med 
børnehavebørn?

Sammen med billedkunst, skue-
spil, mad, multimedieværker og 
naturen forstærkes musikople-
velsen. 
Ensemble Storstrøm er en 
hel egns husorkester.

På ensemblet.dk kan du læse alt 
om hver enkelt koncert; tid, sted, 
program, faciliteter og billetkøb. 
Er der pause? Kan man købe vin eller 
kaffe? Parkering?

Fakta
Ensemble Storstrøm blev dannet 
for 31 år siden. Siden er der 
skrevet ca 115 nye værker til de 8 
musikere. Hvorfor er I lige den 
kombination af instrumenter? 
“Det er faktisk lidt tilfældigt”, siger 
ensemblets pianist Jakob Westh, 
som har været med siden starten. 
“Men det giver mange muligheder, vi 
kan både lyde som et lille orkester eller 
spille kendte kammermusikværker i 
mindre konstellationer. Og så er vi et af 
de eneste ensembler, som har en harpe 
med. Det er skønt.”

Ensemblets forårsfestival dykker 
musikalsk ned i naturens elementer. 
VAND-ILD-JORD-LUFT sættes 
i musik og fortolkes af Josefine 
Klougarts tekster.
Med fantastiske solister, Michala 
Petri på blokfløjte, mezzosopran 
Anne-Sofie Søby Jensen og 
forfatter Josefine Klougart 
byder festivalen på en kunstnerisk 
fordybelse i et aktuelt tema.

21/3  Åbningskoncert
 Faxe Kirke
23/3  Sange ved Havet
 Haslev Kirke
25/3  Koncert og prosa
 Geomuseet Faxe
26/3  Afslutningskoncert
 Rønnede Kro 

Tips

E NSE M BL E STOR ST RØM FOR Å R 2 023

Sidste år lancerede vi UNDER-
STRØMMEN, det nye musikalske 
fællesskab for børn og unge, som 
er skabt i et  samarbejde mellem 
Ensemble Storstrøm og regi-
onens seks musikskoler.

Vi glæder os til en ny sæson 
med fire workshopdage, instru-
mentnørderi og spilleglæde og et 
inspirerende netværk for store og 
små. Året slutter af med 2 familie-
koncerter til april.
Tag dit instrument og kom og  
vær med!

UNDERSTRØMMEN

FORÅRSFESTIVAL I FAXE 21. - 26. MARTS ‘23 
‘DE 4 ELEMENTER’

sæsonprogram

sæsonprogram
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en sommerdag med musikalske 
highlights.

Velkommen til en sansemættet 
begivenhed, hvor den unikke 
kombination af oplevelser, man 
kan få på Fuglsang med kunst, 
musik, historisk herregård med 
hotel og restaurant og den smukke 
natur gør et besøg til et vibreren-
de kulturtilbud for alle sanser.

Ensemblet har gennem årene 
indspillet over 30 CD’er. 
Denne sæson indspilles en CD 
med naturens elementer med mu-
sik af Lil Lacy, Pernille Sejlund og 
Li Ying Wu.
Desuden er vi i studiet med 
værker af Niels Rosing-Schow, 
og vi forventer at Nørgård- og 
Piazzolla-udgivelser med Bjarke 
Mogensen udkommer snart. Det 
store projekt med Nordic Violin 
og de nye ‘pocket concertos’ bliver 
også løbende foreviget til udgivel-
se på Naxos.

Koncerterne finder sted på flere 
forskellige spændende scener i 
Faxe Kommune.
Hold øje med pop-up koncerter 
før festivalen starter.
Under festivalen har ensemblet 
allieret sig med Faxe Kirkes 
Børnekor, biblioteket, Geomuseet, 
Haslev kirkes Ungdomskor, 
Kulturhistorisk Museum og Midt-
sjællands Gymnasium m.fl.
Nye værker af Pernille Sejlund, 
Li Ying Wu og Ole Buck, der 
kredser om naturens elementer er 
bestilt af ensemblet.

Ensemble Storstrøm ønsker i 
anledning af Fuglsang Kunstmu-
seum udstillinger om kroppen i 
samtidskunsten at udforske opfat-
telsen af det fysiske og sansende 
menneske i det 21. århundrede 
oplevet gennem ny og visuel 
musik af nogle af tidens fremtræ-
dende danske komponister og 
performancekunstnere.

Musik af bl.a. Simon Steen 
Andersen og et samarbejde med 
den fænomenale flamencodanser 
Selene Munoz.

Til denne koncert skal vi lade os 
fortrylle af fløjtens magi med dra-
gende værker af Debussy, Tarp, 
Gaubert, Martinu og Roussel. 

Fra skovgudens drømme i ‘En 
Fauns Eftermiddag’ til franske 
perler og forførende trioer vil en-
semblets fløjtenist Svend Melbye 
guide os gennem eventyret.

Ensemblet er sammen med vio-
linsolist Niklas Walentin i gang 
med et stort nordisk projekt. Med 
et nyt format, hvor vi nyfortolker 
den romantiske violinkoncert 
til en mindre kammermusikalsk 
størrelse, har vi spurgt 6 af tidens 
fremtrædende nordiske komponi-
ster om at skrive en violinkoncert 
til os i ‘lommestørrelse’. Det er der 
kommet meget forskellige bud ud 
af, som turnéer rundt til festivaler 
før de senere skal indspilles.

Kroppen i musik
Juni

Fløjtens Magi
29. januar - 10. februar
5/2: Fuglsang Musikforening 
Koncerten fra KUMUS transmitteres 
af DR P2

Sommergalla
Juni – på Gisselfeld Kloster 
og Fuglsang Herregård

I studiet

Pocket Concertos Workshop
med fremtidens unge 
komponister – 30.-31. marts

Festival-tournéer

Lad os mødes
om musikken 

Ensemblet formidler musikalske 
stjernestunder til unge som ældre. 
Publikum 2021-22: “Hvor er I 
bare livgivende og dygtige”. “Tak for 
en flot festival. Jeg beundrer jeres alsi-
dighed”. “Meget gribende og rørende”. 
“Musik man bliver i godt humør af”. 
“Vildt interessant!”. 
Særligt områdets børn og unge 
brænder vi for at engagere i 
musikken – at tænde en gnist. 
Bl.a. gennem den nye satstning 
‘UNDERSTRØMMEN’ som 
er et nyt musikalsk fællesskab på 
tværs af Kulturregionen. 
Kom og vær med! 
Musik er noget vi deler. 

Gæstesolist Anne-Sofie Søby 
Jensen, mezzosopran.

Dette kammermusikprogram 
kredser om havet og naturens 
elementer med bl.a. værker af 
Elgar og Gösta Nystroem og et 
nyskrevet værk af Ole Buck.

‘Sange Ved Havet’
16. - 30. april 

Sommer på Fuglsang
24. og 25. juni

Næstveds Søjler
9. og 10. juni

Ensemblet deltager igen i år på 
middelalderfestivalen med mini-
koncerter med tidstypisk musik i 
Kompagnihuset.

Ensemblet kommer i år ud på ple-
jecentrene på Lolland med kendte 
forårstoner. 
Vi gentager sidste års koncerter 
for udviklingshæmmede og forsø-
ger at nå sårbare målgrupper med 
‘sanselige musikoplevelser’.
I udviklingen af et muligt 
sangkraftcenter i Guldborgsund 
ønsker vi at bidrage til de fæl-
lesskaber og mange andre gode 
sideeffekter, der opstår, når man 
synger sammen gennem hele livet.

Sindet i musik

På MGK Sjælland har man 
mulighed for at studere klassisk 
komposition som hovedfag. 
Som en del af samarbejdet mel- 
lem Ensemble Storstrøm og MGK 
Sjælland, kan eleverne komme
på praktikbesøg i ensemblets 
værksted og skrive et stykke til 
ensemblet.

Ensemblet sætter Syd-
havsøerne og Sydsjæl-
land i musik
Koncerterne forankres lokalt 
ved at komme ud på forskellige 
scener i hele landsdelen. 
Musik og lokalitet spiller sam-
men til unikke helhedsoplevelser.

Er vi f.eks. på den gamle 
herregård, mellem stenene på 
Dodekalitten, på Glasværket, i 
en landsbykirke, i vores koncert-
sal, til en byfest eller i et telt med 
børnehavebørn?

Sammen med billedkunst, skue-
spil, mad, multimedieværker og 
naturen forstærkes musikople-
velsen. 
Ensemble Storstrøm er en 
hel egns husorkester.

På ensemblet.dk kan du læse alt 
om hver enkelt koncert; tid, sted, 
program, faciliteter og billetkøb. 
Er der pause? Kan man købe vin eller 
kaffe? Parkering?

Fakta
Ensemble Storstrøm blev dannet 
for 31 år siden. Siden er der 
skrevet ca 115 nye værker til de 8 
musikere. Hvorfor er I lige den 
kombination af instrumenter? 
“Det er faktisk lidt tilfældigt”, siger 
ensemblets pianist Jakob Westh, 
som har været med siden starten. 
“Men det giver mange muligheder, vi 
kan både lyde som et lille orkester eller 
spille kendte kammermusikværker i 
mindre konstellationer. Og så er vi et af 
de eneste ensembler, som har en harpe 
med. Det er skønt.”

Ensemblets forårsfestival dykker 
musikalsk ned i naturens elementer. 
VAND-ILD-JORD-LUFT sættes 
i musik og fortolkes af Josefine 
Klougarts tekster.
Med fantastiske solister, Michala 
Petri på blokfløjte, mezzosopran 
Anne-Sofie Søby Jensen og 
forfatter Josefine Klougart 
byder festivalen på en kunstnerisk 
fordybelse i et aktuelt tema.

21/3  Åbningskoncert
 Faxe Kirke
23/3  Sange ved Havet
 Haslev Kirke
25/3  Koncert og prosa
 Geomuseet Faxe
26/3  Afslutningskoncert
 Rønnede Kro 

Tips

E NSE M BL E STOR ST RØM FOR Å R 2 023

Sidste år lancerede vi UNDER-
STRØMMEN, det nye musikalske 
fællesskab for børn og unge, som 
er skabt i et  samarbejde mellem 
Ensemble Storstrøm og regi-
onens seks musikskoler.

Vi glæder os til en ny sæson 
med fire workshopdage, instru-
mentnørderi og spilleglæde og et 
inspirerende netværk for store og 
små. Året slutter af med 2 familie-
koncerter til april.
Tag dit instrument og kom og  
vær med!

UNDERSTRØMMEN

FORÅRSFESTIVAL I FAXE 21. - 26. MARTS ‘23 
‘DE 4 ELEMENTER’

sæsonprogram

sæsonprogram



ENSEMBLE STORSTRØM
SVEND MELBYE, FLØJTE – SOM HOWIE, KLARINET – GUNNAR ECKHOFF, FAGOT
METTE FRANCK, HARPE – JAKOB WESTH, KLAVER
STÉPHANE TRAN NGOC, VIOLIN – PIOTR ZELAZNY, BRATSCH
TOBIAS GØRVILD LAUTRUP, CELLO

Vi trykker på svanemærket papir

www.ensemblet.dk

Ensemble Storstrøms

Venneforening
For medlemmer (pris kr. 100,- 
pr. pers./år) tilrettelægges årligt 
spændende tilbud, f.eks. åben prø-
ve, eksklusiv koncertintroduktion 
og særlig rabatpris på entrebillet 
mm.

• Østerbro Kammermusikfestival
• Copenhagen Opera Festival
• I Djurs og Mols
• Møn Sommerkoncerter
• FolkBALTICA
• Tønder Festival 
• Bornholms Musikfestival

Vi vender tilbage med festlige 
koncerter under åben himmel. 
Tag picnickurven med og nyd 
en sommerdag med musikalske 
highlights.

Velkommen til en sansemættet 
begivenhed, hvor den unikke 
kombination af oplevelser, man 
kan få på Fuglsang med kunst, 
musik, historisk herregård med 
hotel og restaurant og den smukke 
natur gør et besøg til et vibreren-
de kulturtilbud for alle sanser.

Ensemblet har gennem årene 
indspillet over 30 CD’er. 
Denne sæson indspilles en CD 
med naturens elementer med mu-
sik af Lil Lacy, Pernille Sejlund og 
Li Ying Wu.
Desuden er vi i studiet med 
værker af Niels Rosing-Schow, 
og vi forventer at Nørgård- og 
Piazzolla-udgivelser med Bjarke 
Mogensen udkommer snart. Det 
store projekt med Nordic Violin 
og de nye ‘pocket concertos’ bliver 
også løbende foreviget til udgivel-
se på Naxos.

Koncerterne finder sted på flere 
forskellige spændende scener i 
Faxe Kommune.
Hold øje med pop-up koncerter 
før festivalen starter.
Under festivalen har ensemblet 
allieret sig med Faxe Kirkes 
Børnekor, biblioteket, Geomuseet, 
Haslev kirkes Ungdomskor, 
Kulturhistorisk Museum og Midt-
sjællands Gymnasium m.fl.
Nye værker af Pernille Sejlund, 
Li Ying Wu og Ole Buck, der 
kredser om naturens elementer er 
bestilt af ensemblet.

Ensemble Storstrøm ønsker i 
anledning af Fuglsang Kunstmu-
seum udstillinger om kroppen i 
samtidskunsten at udforske opfat-
telsen af det fysiske og sansende 
menneske i det 21. århundrede 
oplevet gennem ny og visuel 
musik af nogle af tidens fremtræ-
dende danske komponister og 
performancekunstnere.

Musik af bl.a. Simon Steen 
Andersen og et samarbejde med 
den fænomenale flamencodanser 
Selene Munoz.

Til denne koncert skal vi lade os 
fortrylle af fløjtens magi med dra-
gende værker af Debussy, Tarp, 
Gaubert, Martinu og Roussel. 

Fra skovgudens drømme i ‘En 
Fauns Eftermiddag’ til franske 
perler og forførende trioer vil en-
semblets fløjtenist Svend Melbye 
guide os gennem eventyret.

Ensemblet er sammen med vio-
linsolist Niklas Walentin i gang 
med et stort nordisk projekt. Med 
et nyt format, hvor vi nyfortolker 
den romantiske violinkoncert 
til en mindre kammermusikalsk 
størrelse, har vi spurgt 6 af tidens 
fremtrædende nordiske komponi-
ster om at skrive en violinkoncert 
til os i ‘lommestørrelse’. Det er der 
kommet meget forskellige bud ud 
af, som turnéer rundt til festivaler 
før de senere skal indspilles.

Kroppen i musik
Juni

Fløjtens Magi
29. januar - 10. februar
5/2: Fuglsang Musikforening 
Koncerten fra KUMUS transmitteres 
af DR P2

Sommergalla
Juni – på Gisselfeld Kloster 
og Fuglsang Herregård

I studiet

Pocket Concertos Workshop
med fremtidens unge 
komponister – 30.-31. marts

Festival-tournéer

Lad os mødes
om musikken 

Ensemblet formidler musikalske 
stjernestunder til unge som ældre. 
Publikum 2021-22: “Hvor er I 
bare livgivende og dygtige”. “Tak for 
en flot festival. Jeg beundrer jeres alsi-
dighed”. “Meget gribende og rørende”. 
“Musik man bliver i godt humør af”. 
“Vildt interessant!”. 
Særligt områdets børn og unge 
brænder vi for at engagere i 
musikken – at tænde en gnist. 
Bl.a. gennem den nye satstning 
‘UNDERSTRØMMEN’ som 
er et nyt musikalsk fællesskab på 
tværs af Kulturregionen. 
Kom og vær med! 
Musik er noget vi deler. 

Gæstesolist Anne-Sofie Søby 
Jensen, mezzosopran.

Dette kammermusikprogram 
kredser om havet og naturens 
elementer med bl.a. værker af 
Elgar og Gösta Nystroem og et 
nyskrevet værk af Ole Buck.

‘Sange Ved Havet’
16. - 30. april 

Sommer på Fuglsang
24. og 25. juni

Næstveds Søjler
9. og 10. juni

Ensemblet deltager igen i år på 
middelalderfestivalen med mini-
koncerter med tidstypisk musik i 
Kompagnihuset.

Ensemblet kommer i år ud på ple-
jecentrene på Lolland med kendte 
forårstoner. 
Vi gentager sidste års koncerter 
for udviklingshæmmede og forsø-
ger at nå sårbare målgrupper med 
‘sanselige musikoplevelser’.
I udviklingen af et muligt 
sangkraftcenter i Guldborgsund 
ønsker vi at bidrage til de fæl-
lesskaber og mange andre gode 
sideeffekter, der opstår, når man 
synger sammen gennem hele livet.

Sindet i musik

På MGK Sjælland har man 
mulighed for at studere klassisk 
komposition som hovedfag. 
Som en del af samarbejdet mel- 
lem Ensemble Storstrøm og MGK 
Sjælland, kan eleverne komme
på praktikbesøg i ensemblets 
værksted og skrive et stykke til 
ensemblet.

Ensemblet sætter Syd-
havsøerne og Sydsjæl-
land i musik
Koncerterne forankres lokalt 
ved at komme ud på forskellige 
scener i hele landsdelen. 
Musik og lokalitet spiller sam-
men til unikke helhedsoplevelser.

Er vi f.eks. på den gamle 
herregård, mellem stenene på 
Dodekalitten, på Glasværket, i 
en landsbykirke, i vores koncert-
sal, til en byfest eller i et telt med 
børnehavebørn?

Sammen med billedkunst, skue-
spil, mad, multimedieværker og 
naturen forstærkes musikople-
velsen. 
Ensemble Storstrøm er en 
hel egns husorkester.

På ensemblet.dk kan du læse alt 
om hver enkelt koncert; tid, sted, 
program, faciliteter og billetkøb. 
Er der pause? Kan man købe vin eller 
kaffe? Parkering?

Fakta
Ensemble Storstrøm blev dannet 
for 31 år siden. Siden er der 
skrevet ca 115 nye værker til de 8 
musikere. Hvorfor er I lige den 
kombination af instrumenter? 
“Det er faktisk lidt tilfældigt”, siger 
ensemblets pianist Jakob Westh, 
som har været med siden starten. 
“Men det giver mange muligheder, vi 
kan både lyde som et lille orkester eller 
spille kendte kammermusikværker i 
mindre konstellationer. Og så er vi et af 
de eneste ensembler, som har en harpe 
med. Det er skønt.”

Ensemblets forårsfestival dykker 
musikalsk ned i naturens elementer. 
VAND-ILD-JORD-LUFT sættes 
i musik og fortolkes af Josefine 
Klougarts tekster.
Med fantastiske solister, Michala 
Petri på blokfløjte, mezzosopran 
Anne-Sofie Søby Jensen og 
forfatter Josefine Klougart 
byder festivalen på en kunstnerisk 
fordybelse i et aktuelt tema.

21/3  Åbningskoncert
 Faxe Kirke
23/3  Sange ved Havet
 Haslev Kirke
25/3  Koncert og prosa
 Geomuseet Faxe
26/3  Afslutningskoncert
 Rønnede Kro 

Tips

E NSE M BL E STOR ST RØM FOR Å R 2 023

Sidste år lancerede vi UNDER-
STRØMMEN, det nye musikalske 
fællesskab for børn og unge, som 
er skabt i et  samarbejde mellem 
Ensemble Storstrøm og regi-
onens seks musikskoler.

Vi glæder os til en ny sæson 
med fire workshopdage, instru-
mentnørderi og spilleglæde og et 
inspirerende netværk for store og 
små. Året slutter af med 2 familie-
koncerter til april.
Tag dit instrument og kom og  
vær med!

UNDERSTRØMMEN

FORÅRSFESTIVAL I FAXE 21. - 26. MARTS ‘23 
‘DE 4 ELEMENTER’

sæsonprogram

sæsonprogram



ENSEMBLE STORSTRØM
SVEND MELBYE, FLØJTE – SOM HOWIE, KLARINET – GUNNAR ECKHOFF, FAGOT
METTE FRANCK, HARPE – JAKOB WESTH, KLAVER
STÉPHANE TRAN NGOC, VIOLIN – PIOTR ZELAZNY, BRATSCH
TOBIAS GØRVILD LAUTRUP, CELLO

Vi trykker på svanemærket papir

www.ensemblet.dk

Ensemble Storstrøms

Venneforening
For medlemmer (pris kr. 100,- 
pr. pers./år) tilrettelægges årligt 
spændende tilbud, f.eks. åben prø-
ve, eksklusiv koncertintroduktion 
og særlig rabatpris på entrebillet 
mm.

• Østerbro Kammermusikfestival
• Copenhagen Opera Festival
• I Djurs og Mols
• Møn Sommerkoncerter
• FolkBALTICA
• Tønder Festival 
• Bornholms Musikfestival

Vi vender tilbage med festlige 
koncerter under åben himmel. 
Tag picnickurven med og nyd 
en sommerdag med musikalske 
highlights.

Velkommen til en sansemættet 
begivenhed, hvor den unikke 
kombination af oplevelser, man 
kan få på Fuglsang med kunst, 
musik, historisk herregård med 
hotel og restaurant og den smukke 
natur gør et besøg til et vibreren-
de kulturtilbud for alle sanser.

Ensemblet har gennem årene 
indspillet over 30 CD’er. 
Denne sæson indspilles en CD 
med naturens elementer med mu-
sik af Lil Lacy, Pernille Sejlund og 
Li Ying Wu.
Desuden er vi i studiet med 
værker af Niels Rosing-Schow, 
og vi forventer at Nørgård- og 
Piazzolla-udgivelser med Bjarke 
Mogensen udkommer snart. Det 
store projekt med Nordic Violin 
og de nye ‘pocket concertos’ bliver 
også løbende foreviget til udgivel-
se på Naxos.

Koncerterne finder sted på flere 
forskellige spændende scener i 
Faxe Kommune.
Hold øje med pop-up koncerter 
før festivalen starter.
Under festivalen har ensemblet 
allieret sig med Faxe Kirkes 
Børnekor, biblioteket, Geomuseet, 
Haslev kirkes Ungdomskor, 
Kulturhistorisk Museum og Midt-
sjællands Gymnasium m.fl.
Nye værker af Pernille Sejlund, 
Li Ying Wu og Ole Buck, der 
kredser om naturens elementer er 
bestilt af ensemblet.

Ensemble Storstrøm ønsker i 
anledning af Fuglsang Kunstmu-
seum udstillinger om kroppen i 
samtidskunsten at udforske opfat-
telsen af det fysiske og sansende 
menneske i det 21. århundrede 
oplevet gennem ny og visuel 
musik af nogle af tidens fremtræ-
dende danske komponister og 
performancekunstnere.

Musik af bl.a. Simon Steen 
Andersen og et samarbejde med 
den fænomenale flamencodanser 
Selene Munoz.

Til denne koncert skal vi lade os 
fortrylle af fløjtens magi med dra-
gende værker af Debussy, Tarp, 
Gaubert, Martinu og Roussel. 

Fra skovgudens drømme i ‘En 
Fauns Eftermiddag’ til franske 
perler og forførende trioer vil en-
semblets fløjtenist Svend Melbye 
guide os gennem eventyret.

Ensemblet er sammen med vio-
linsolist Niklas Walentin i gang 
med et stort nordisk projekt. Med 
et nyt format, hvor vi nyfortolker 
den romantiske violinkoncert 
til en mindre kammermusikalsk 
størrelse, har vi spurgt 6 af tidens 
fremtrædende nordiske komponi-
ster om at skrive en violinkoncert 
til os i ‘lommestørrelse’. Det er der 
kommet meget forskellige bud ud 
af, som turnéer rundt til festivaler 
før de senere skal indspilles.

Kroppen i musik
Juni

Fløjtens Magi
29. januar - 10. februar
5/2: Fuglsang Musikforening 
Koncerten fra KUMUS transmitteres 
af DR P2

Sommergalla
Juni – på Gisselfeld Kloster 
og Fuglsang Herregård

I studiet

Pocket Concertos Workshop
med fremtidens unge 
komponister – 30.-31. marts

Festival-tournéer

Lad os mødes
om musikken 

Ensemblet formidler musikalske 
stjernestunder til unge som ældre. 
Publikum 2021-22: “Hvor er I 
bare livgivende og dygtige”. “Tak for 
en flot festival. Jeg beundrer jeres alsi-
dighed”. “Meget gribende og rørende”. 
“Musik man bliver i godt humør af”. 
“Vildt interessant!”. 
Særligt områdets børn og unge 
brænder vi for at engagere i 
musikken – at tænde en gnist. 
Bl.a. gennem den nye satstning 
‘UNDERSTRØMMEN’ som 
er et nyt musikalsk fællesskab på 
tværs af Kulturregionen. 
Kom og vær med! 
Musik er noget vi deler. 

Gæstesolist Anne-Sofie Søby 
Jensen, mezzosopran.

Dette kammermusikprogram 
kredser om havet og naturens 
elementer med bl.a. værker af 
Elgar og Gösta Nystroem og et 
nyskrevet værk af Ole Buck.

‘Sange Ved Havet’
16. - 30. april 

Sommer på Fuglsang
24. og 25. juni

Næstveds Søjler
9. og 10. juni

Ensemblet deltager igen i år på 
middelalderfestivalen med mini-
koncerter med tidstypisk musik i 
Kompagnihuset.

Ensemblet kommer i år ud på ple-
jecentrene på Lolland med kendte 
forårstoner. 
Vi gentager sidste års koncerter 
for udviklingshæmmede og forsø-
ger at nå sårbare målgrupper med 
‘sanselige musikoplevelser’.
I udviklingen af et muligt 
sangkraftcenter i Guldborgsund 
ønsker vi at bidrage til de fæl-
lesskaber og mange andre gode 
sideeffekter, der opstår, når man 
synger sammen gennem hele livet.

Sindet i musik

På MGK Sjælland har man 
mulighed for at studere klassisk 
komposition som hovedfag. 
Som en del af samarbejdet mel- 
lem Ensemble Storstrøm og MGK 
Sjælland, kan eleverne komme
på praktikbesøg i ensemblets 
værksted og skrive et stykke til 
ensemblet.

Ensemblet sætter Syd-
havsøerne og Sydsjæl-
land i musik
Koncerterne forankres lokalt 
ved at komme ud på forskellige 
scener i hele landsdelen. 
Musik og lokalitet spiller sam-
men til unikke helhedsoplevelser.

Er vi f.eks. på den gamle 
herregård, mellem stenene på 
Dodekalitten, på Glasværket, i 
en landsbykirke, i vores koncert-
sal, til en byfest eller i et telt med 
børnehavebørn?

Sammen med billedkunst, skue-
spil, mad, multimedieværker og 
naturen forstærkes musikople-
velsen. 
Ensemble Storstrøm er en 
hel egns husorkester.

På ensemblet.dk kan du læse alt 
om hver enkelt koncert; tid, sted, 
program, faciliteter og billetkøb. 
Er der pause? Kan man købe vin eller 
kaffe? Parkering?

Fakta
Ensemble Storstrøm blev dannet 
for 31 år siden. Siden er der 
skrevet ca 115 nye værker til de 8 
musikere. Hvorfor er I lige den 
kombination af instrumenter? 
“Det er faktisk lidt tilfældigt”, siger 
ensemblets pianist Jakob Westh, 
som har været med siden starten. 
“Men det giver mange muligheder, vi 
kan både lyde som et lille orkester eller 
spille kendte kammermusikværker i 
mindre konstellationer. Og så er vi et af 
de eneste ensembler, som har en harpe 
med. Det er skønt.”

Ensemblets forårsfestival dykker 
musikalsk ned i naturens elementer. 
VAND-ILD-JORD-LUFT sættes 
i musik og fortolkes af Josefine 
Klougarts tekster.
Med fantastiske solister, Michala 
Petri på blokfløjte, mezzosopran 
Anne-Sofie Søby Jensen og 
forfatter Josefine Klougart 
byder festivalen på en kunstnerisk 
fordybelse i et aktuelt tema.

21/3  Åbningskoncert
 Faxe Kirke
23/3  Sange ved Havet
 Haslev Kirke
25/3  Koncert og prosa
 Geomuseet Faxe
26/3  Afslutningskoncert
 Rønnede Kro 

Tips

E NSE M BL E STOR ST RØM FOR Å R 2 023

Sidste år lancerede vi UNDER-
STRØMMEN, det nye musikalske 
fællesskab for børn og unge, som 
er skabt i et  samarbejde mellem 
Ensemble Storstrøm og regi-
onens seks musikskoler.

Vi glæder os til en ny sæson 
med fire workshopdage, instru-
mentnørderi og spilleglæde og et 
inspirerende netværk for store og 
små. Året slutter af med 2 familie-
koncerter til april.
Tag dit instrument og kom og  
vær med!

UNDERSTRØMMEN

FORÅRSFESTIVAL I FAXE 21. - 26. MARTS ‘23 
‘DE 4 ELEMENTER’

sæsonprogram

sæsonprogram



ENSEMBLE STORSTRØM
SVEND MELBYE, FLØJTE – SOM HOWIE, KLARINET – GUNNAR ECKHOFF, FAGOT
METTE FRANCK, HARPE – JAKOB WESTH, KLAVER
STÉPHANE TRAN NGOC, VIOLIN – PIOTR ZELAZNY, BRATSCH
TOBIAS GØRVILD LAUTRUP, CELLO

Vi trykker på svanemærket papir

www.ensemblet.dk

Ensemble Storstrøms
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og særlig rabatpris på entrebillet 
mm.
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Kroppen i musik
Juni
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5/2: Fuglsang Musikforening 
Koncerten fra KUMUS transmitteres 
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I studiet
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Festival-tournéer

Lad os mødes
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