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KÆRE PUBLIKUM

Velkommen til en festlig uge, hvor Ensemble Storstrøm kommer 
rundt med klassiske koncerter på forskellige skønne og spændende 
steder i Faxe Kommune. Ensemble Storstrøms forårsfestival dyk-
ker musikalsk ned i naturens elementer.

Vand, ild, jord og luft fortolkes musikalsk og i Josefine Klougarts 
tekster. Med fantastiske solister, Michala Petri på blokfløjte, 
kontraalt Anne-Sofie Søby og forfatter Josefine Klougart byder 
festivalen på en kunstnerisk fordybelse i et aktuelt tema.  

Vi har allieret os med en række lokale samarbejdspartnere for at 
få musikken ud at klinge i Faxe til både børn, unge og garvede 
musikkendere: Faxe Kirkes Ungdomskor og RoKoGo-koret, 
biblioteket i Haslev, Halev Kirkes Ungdomskor og Midtsjællands 
Gymnasium samt ikke mindst Faxe Kunst og Musikforening, som 
er ensemblets faste samarbejdspartner. 

Musikken spiller sammen med naturens elementer på Geomuseet 
i Faxe med fantastisk udsigt over kalkbruddet, og på Rønnede 
Kro kan man nyde en søndag med forel på tallerkenen og Schu-
berts Forellekvintet som afslutning på festivalen. 

Ensemble Storstrøm ønsker at skærpe sensibiliteten og sanselighe-
den over for naturen gennem musik med et kunstnerisk fokus på 
naturen i disse år. 

Bl.a. har vi opført en nyskreven børneopera om Charles Darwin, 
bestilt nye værker med naturen som tema, udviklet samarbejder 
med digtere og kunstnere, og digitale klanglige naturvandringer 
med DJ Katrine Ring som en del af denne linie.



Som Inger Christensen sagde det: “Vi er en del af naturen, 
men er samtidig den særlige del af naturen, der kan be-
tragte naturen, og dermed betragte os selv.” 

Det vil vi forsøge med Forårsfestivalen i Faxe, som er en sanselig 
musikfest, hvor vi lukker naturen ind i koncertsalen.

Stor tak til Faxe Kommune for opbakningen til denne festival.
Vi glæder os til at mødes om musikken!

MAJ KULLBERG ØLLGAARD, ENSEMBLECHEF

Foto: Lars Schmidt



TALK OG MUSIKALSKE SMAGSPRØVER

Før festivalen kan man opleve smagsprøver på programmet, bl.a. 
torsdag den 16. marts kl. 16 på biblioteket i Haslev med 
‘Naturen i musik og kunst’, hvor ensemblechef Maj Kullberg 
Øllgaard og fløjtenist og forfatter Toke Lund Christiansen vil tale 
om, hvordan musikken er med til at skærpe vores følsomhed over 
for naturen og omvendt.

Ensemblet laver også som optakt til festivalen pop-up koncert for 
Midtsjællands Gymnasiums elever. Her vil musikerne præsentere 
de unge for fire værker fra festivalens program med temaer fra 
naturen og de 4 elementer: vand, ild, luft og jord.

* Inkluderet i billetprisen
** Medlemmer af Ensemble Storstrøms Venneforening 
 og Faxe Kunst- og Musikforening
 Medlemskab af Ensemble Storstrøms Venneforening koster  
 kr. 100,- pr. kalenderår. Indmeldelse via ensemblet.dk.
Koncertbilletter bestilles via www.ensemblet.dk 
eller via ensemblets kontor: info@ensemblet.dk /tlf. 29671002
Overskydende billetter sælges i døren
 – kontant eller MobilePay på 291680



TIRSDAG d. 21/3 I FAXE KIRKE
19.00: DE 4 ELEMENTER  > SIDE 11
Servering af et glas bobler i pausen (*inkl.)
Gratis entre. Koncerten varer knap 2 timer.

TORSDAG d. 23/3 I HASLEV KIRKE
19.00: SANGE VED HAVET  > SIDE 15
Servering af et glas vin i pausen (*inkl.) 
Billetter: Alm kr. 100,-/ Medlem** kr. 75,-
Koncerten varer knap 2 timer.

LØRDAG d. 25/3 PÅ GEOMUSEUM FAXE
17.00: PROSAKONCERT  > SIDE 19
Servering af et glas vin + indgang t/museet (*inkl.)
Billetter: Alm kr. 195,-/ Medlem** kr. 175,-
Koncerten varer ca. 1 time. Museet har åbent til kl. 17.

SØNDAG d. 26/3 PÅ RØNNEDE KRO
13.00: DIE FORELLE  > SIDE 23 
Servering af 2 stk. smørrebrød/1 genstand (*inkl.)
Koncerten starter kl. 15.30 (ca. 1,5 time inkl. pause, 
hvor der serveres kaffe/te & sødt).
Billetter: Alm kr. 395,-/ Medlem** kr. 370,-
Koncerten varer godt 2 timer.



DE FIRE ELEMENTER

“Alting består af de fire grundelementer, vand, ild, jord og luft”. 
Sådan så virkeligheden ud for Aristoteles og de gamle grækere. 
‘Element’ betyder ‘grundstof’, og i antikkens verden var der kun 
forestillingen om de fire grundbestanddele. Ifølge denne lære, 
som holder sig helt op til 1700-tallet, er hele verden ordnet efter 
vægtfylde, så jord, som det tungeste er nederst, dvs. inderst, idet 
opfattelsen af verdensbilledet er geocentrisk. Til hver af de fire 
elementer svarer en årstid, jord (efterår), luft (forår) vand (vinter) 
og ild (sommer). Luft og ild blev opfattet som aktive og maskuline, 
vand og jord som passive og feminine. 

Blandingen af de fire elementer (temperamentum) var afgørende 
for et menneskes karakter. De fire temperamenter er derfor afledt 
af læren om elementerne. Carl Nielsen har på genial vis udnyttet 
det i sin 2. symfoni, fire satser der hver afspejler et temperament: 
kolerisk (opfarende), melankolsk (trist), flegmatisk (uden gejst) og 
sangvinsk (lalleglad). Det spændende er, at et enkelt temperament 
sjældent eller aldrig optræder isoleret. Dertil er menneskesjælene 
for komplekse. Men antikkens fire elementer har også affødt 
folketroens såkaldte elementar-ånder. De er menneskelignende 
skabninger og kan enten virke til gavn eller til skade. Her optræ-
der gnomer og pygmæer ( jord) undiner og nymfer (vand) sylfer 
eller sylfider (luft) og salamandre (ild). 

Naturvidenskaben har naturligvis for længst fundet andre svar på 
universets bestanddele, naturkræfterne, mikro- og makrouniver-
set. Men de fire elementer kan i vor tid tillægges en ny og skæbne-
svanger betydning. 



Elementerne står som symboler på vores uforsvarlighed i forhold 
til naturen og klodens tiltagende, sørgelige tilstand: forurenet jord, 
stormende vinde, naturbrande og katastrofale oversvømmelser. 
Det er som antikkens fire visdomssøjler nu lyser op som overskrif-
ter for de alvorlige udfordringer vi møder. 

Men De Fire Elementer som symboler behøver ikke være så 
entydige: Ilden var forudsætningen for menneskets begyndende 
civilisation. Luften vi indånder er livgivende, jorden vi dyrker er 
ikke kun en udfordring, men også et skatkammer og uden det rene 
vand, var der intet liv på Jorden. Astronauterne på Apollo 8 så 
juleaften Jorden udefra og som en uendelig smuk klode. Det burde 
have været et wake up call for menneskeheden. Vi må begynde 
at forstå, hvilken gave vi har ansvaret for. Jorden, en lysende, blå 
planet og sårbar som vandets sylfide.

TOKE LUND CHRISTIANSEN

Foto: Lars Schmidt
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TIRSDAG 21/3 KL. 19.00 – FAXE KIRKE
ÅBNINGSKONCERT

‘DE 4 ELEMENTER’
SOLIST: MICHALA PETRI



FAXE KIRKES UNGDOMSKOR OG ROKOGO-KORET 
KORLEDERE: CHARLOTTE HJERRILD ANDERSEN 

OG CHRISTINA BERNSTEIN

Velkomst v/MAJ KULLBERG ØLLGAARD, ensemblechef

Aleksandr Borodin (1833-87) – arr. Erik Højsgaard 
På Centralasiens Steppe

Igor Stravinsky (1882-1971) 
Berceuse og Scherzo fra Ildfuglen

Ola Gjeilo (f. 1978)
River

Carl Nielsen (1865-1931)
Taagen letter

Pernille Sejlund (f. 1979)
Butterfly-Rain for blokfløjte og kinesisk fløjte/tværfløjte

-PAUSE- 

Dejlig er jorden
Schlesisk 1700-tallet / Tekst: B.S. Ingemann – arr. Jørgen Graven Nielsen

Frydeligt med jubelkor 
Piae cantiones 1582 / Tekst: Morten Brørup

 Introitus – Dansk Spillemandsmesse
Ivan Damgaard og Michael Sommer / Tekst: Holger Lissner

Skybrud
Marianne Søgaard / Tekst: Dy Plambeck – arr. Jens Mathias

Pernille Sejlund
Elementer (2020) for blokfløjte og ensemble 

træ – luft – metal  
ild 
jord  

vand exitus: ...og æter 11



Ensemble Storstrøm byder velkommen til foråret 2023’s første 
festivalkoncert. Alle koncerter er bygget op omkring De Fire Ele-
menter. Læren om elementerne, vand, ild, jord og luft er knyttet til 
antikkens Grækenland. Selvom naturvidenskaben naturligvis har 
fundet andre svar på naturens gåder, så kan, om end symbolsk, de 
fire elementer stadig give mening, inspiration og stof til eftertanke. 
Vi taler om ‘elementernes rasen’, og forurenet jord, stormende 
vinde, ødelæggende naturbrande og katastrofale oversvømmelser 
hører alt sammen og ulykkeligvis til vor tid. Men de fire elementer 
som symboler behøver ikke kun være negative og entydige. 

Ilden var forudsætningen for civilisationens begyndelse, luften vi 
indånder er livgivende, jorden vi dyrker er et skatkammer og uden 
det rene vand, var der intet liv på Jorden. Ifølge Aristoteles og de 
gamle grækere var der også en nøje sammenhæng mellem De Fire 
Elementer og De Fire Temperamenter. Det koleriske, melankol-
ske, flegmatiske og sangvinske har gennem århundreder inspireret 
kunstnere, forfattere og komponister. De antikke begreber er med 
andre ord en uudtømmelig kilde til inspiration, og således også 
her til festivalens koncerter.  
   
Alexandr Borodin er mest kendt for sin opera, Fyrst Igor og de 
forrygende Polovetzer-danse. Men fantasien eller maleriet over 
temaet ‘den frugtbare jord’, På de Centralasiatiske stepper hører 
til den gruppe af naturscenerier, der sætter sig i den auditive 
hukommelse. Tonemaleriet bygger hovedsagelig på en melankolsk 
folkemelodi sat i gang hos en ensom klarinet og bragt til ende i en 
fløjtesolo. Vi skal med hele ensemblet høre det i Erik Højsgaards 
lydhøre instrumentation.      
       
Selvom der er flere om buddet, er det ingen overdrivelse at kalde 
Igor Stravinsky for det 20. århundredes betydeligste komponist. 



Et af geniets mest elskede værker er musikken til balletten Ild-
fuglen. Vi skal herfra høre satserne, den smægtende Berceuse og 
den ildsprudlende Danse Infernale.

Den norske komponist og pianist Ola Geilo er bl.a. uddannet på 
Juillard i N.Y. og bor i dag i Los Angeles. I sin musik er Geilo ofte 
inspireret af naturen (Winter Songs), årstidernes skiften (Seasons) 
og døgnets rytme (Night & Dawn). Her i hans nye værk River 
inviterer han to musikere, harpe og cello, ud på hvad der kunne 
være en kanotur på en norsk elv. Stykket indledes og slutter i rolige 
vande, men undervejs er der bølgegang med hastige tempo og 
bratte skift i vekslende taktarter.  
 
Bach skrev sin udødelige Air, ‘et lille stykke med luft’ og Carl 
Nielsen satte toner til en situation, der er så typisk for vejret her 
i det fugtige nord. Men Nielsen var sangvinsk og optimistisk af 
natur, så hos ham letter tågen i seks ottendedele med en fløjte og 
en harpe. Det har den gjort siden 1919. 

Resten af denne naturkoncert præsenterer musik af Pernille 
Sejlund. Komponisten har i flere af sine værker ladet sig inspirere 
ikke kun af naturens lyde, men specifikt af De Fire Elementer. Per-
nille sætter toner på den dobbelthed, der gemmer sig i begreberne 
luft, ild, jord og vand. Vi kommer til at opleve naturlyde vævet 
sammen med den egentlige komposition og med stilelementer fra 
både vestlig og asiatisk musik. Solisten Michala Petri har som 
kunstner igennem flere år været på en længere rejse i sindet, og 
hendes klassiske repertoire med Bach, Vivaldi og Mozart er blevet 
tilført inspiration fra Orienten i nye værker med blokfløjten i 
centrum. Det har, ganske som det også skete for både The Beatles 
og violinmesteren Yehudi Menuhin, givet hendes kunst nye og 
spændende facetter. 

TOKE LUND CHRISTIANSEN 13



TORSDAG 23/3 KL. 19.00 – HASLEV KIRKE

‘SANGE VED HAVET’

SOLIST: ANNE-SOFIE SØBY JENSEN
Anne Marie Granau, dirigent
Haslev Kirkes Ungdomskor 

Betty Gregers Arendt, korleder



Forårssange 
Dansevisen fra Fynsk Forår

Carl Nielsen / Tekst: Aage Berntsen

 I Danmark er jeg født
Henrik Rung/Poul Schierbeck – Tekst: H. C. Andersen

 Kehraus fra operaen Maskarade
Carl Nielsen / Libretto: Vilhelm Andersen – arr. Ole Buck

Gösta Nystroem (1890-1966) – arr. Jakob Westh
Sånger vid Havet

Ute i skären (Ebba Lindqvist) – Nocturne (Edith Södergran)
Havets visa (Hjalmar Gullberg) – Jag har ett hem vid havet (Ragnar Jändel)

Jag väntar månen (Hjalmar Gullberg)

Li-Ying Wu (f.1978)  
Naturkoncert (2021)

Fugle – Vandet – Byen – Skoven

-PAUSE- 

Manuel de Falla (1876-1946) – arr. Niels Rosing-Schow
Ilddans fra balletten El amor Brujo

Edward Elgar (1857-1934) – arr. Martin Nygård Jørgensen
Sea pictures 5 songs, op 37

Sea Slumber Song – In Haven (Capri)
Sabbath Morning at Sea – Where Corals Lie

The Swimmer

Niels W. Gade (1817-90) – arr. Martin Nygård Jørgensen
Morgensang fra Elverskud

15



Havet har været og er en vigtig inspirationskilde for alle kunst-
nere. Utallige værker udspringer af dette Jordens største natur-
område og grunden til, at vi (stadig!) tør kalde vort hjem Den blå 
Planet. Temaet for hele Ensemble Storstrøms forårsfestival er jo 
De Fire Elementer, og vi skal hos Manuel de Falla opleve ildens 
fortærende væsen og desuden indånde den rene luft i Morgensan-
gen fra Elverskud.

Efter de tre forårssange udført af Haslev kirkes talentfulde ung-
domskor er kontraalten Anne-Sofie Søby Jensen solist i Gösta 
Nyströms Sånger vid Havet. Nyström boede en årrække i Paris 
og uddannede sig her både som billedkunstner og som komponist. 
Hans musik bærer inspiration fra både Debussy, Stravinsky og 
D’Indy, men bærer også på en særegen, nordisk tone. I de fem 
sange har Nyström anvendt tekster fra forskellige, svenske digtere, 
og sangen Jag har et hem vid havet er nærmest selvbiografisk, for 
efter at have boet i København og i Göteborg, flyttede Nyström 
ud til Särö ved den svenske vestkyst og komponerede her bl.a. de 
fem sange (1942).

Foto: Julia Eva Severinsen



Ensemblet har et nært samarbejde med komponisten Li-Ying 
Wu. Hun er født og uddannet som komponist i Taiwan, men blev 
så betaget af den nye, danske kompositionsmusik, at hun flyttede 
hertil og videreuddannede sig. Hendes udgangspunkt er musik-
kens klang, og hvordan den flytter sig i musikken. Skulpturel 
musik der i nærmest spiralagtige former både bevæger sig og 
bevæger os lyttere. Li-Ying Wu skrev sin Naturkoncert inspireret 
af landskabet og naturen omkring Fuglsang. Inspirationen kom 
også fra Steen Steensen Blichers digtsamling, Naturkoncert, og 
ikke mindst fuglestemmerne er her hos Li-Ying Wu nærværende. 
Værket blev uropført i april 2021.

Manuel de Fallas Ilddans fra balletten El amor Brujo (Kærlig-
hedens magi) er instrumenteret af Niels Rosing-Schouw.

Edward Elgar har i nyere tid fundet sin plads blandt den roman-
tiske epokes største komponister, og hans mest populære værker, 
som fx Egnima-variationerne og cellokoncerten hører i dag til 
den klassiske musiks hovedværker. Sea Pictures, 5 Songs, opus 
37, bygger på tekster fra fem forskellige digtere. In Haven (Capri) 
er digtet af hans hustru, Caroline Alice Elgar. Sangene var først 
skrevet for sopran og klaver, men i orkesterversionen valgte Elgar 
en dybere klingende toneart, og mezzosopranen Clara Butt var 
solist ved uropførelsen i 1899. I øvrigt udklædt som havfrue! 
Vi skal høre sangene med Anne-Sofie Søby Jensen som solist og 
i en instrumentation ved Martin Nygård Jørgensen.

Koncerten afsluttes med Niels W. Gades bevægende Morgen-
sang af Elverskud, en hyldest til naturens skønhed. Instrumenteret 
for kor og Ensemble af Martin Nygård Jørgensen.

TOKE LUND CHRISTIANSEN
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LØRDAG 25/3 KL. 17.00 – GEOMUSEUM FAXE

PROSAKONCERT

JOSEFINE KLOUGART, FORFATTER



Carl Nielsen (1865-1931) – arr. Erik Højsgaard
Forspil til 2. akt af Maskarade

Oplæsning 1: ‘Bølgerne’

Claude Debussy (1862-1918) – arr. Niels Rosing-Schow 
Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été 
(‘To invoke Pan, god of the summer wind’)

Pour remercier la pluie au matin 
(‘To thank the morning rain’) 

Oplæsning 2: ‘En grågul havrekerne’ 

Edvard Grieg (1843-1907) – arr. Jakob Westh
Bækken 

Aften på højfjeldet 
Notturno

Oplæsning 3: 
‘Barndommens rædsel og barndommens lykke’

Dmitri Shostakovich (1906-1975) – arr. Fabrice Pierre 
2.og 3 sats fra 24 Preludier

Carl Nielsen 
 Taagen letter

Oplæsning 4: ‘Det affolkede landskab’

Antonio Vivaldi (1678-1741) – arr. Jakob Westh 
Foråret

19





‘Hør bølgerne – hør kornet’ er en musisk undersøgelse af 
menneskets forhold til naturen. Koncerten folder sig ud som 
et møde mellem musik af nogle af vores største komponister 
spillet af Ensemble Storstrøm og tekster af Josefine Klougart, 
en forfatter hvis særkende siden debuten i 2010 har været den 
lyriske beskrivelse af menneskets forbundethed til naturen. 

Her læser hun op fra den seneste roman ‘Alt dette kunne du 
få’.  Koncerten er en mosaik-fortælling om vores fælles vilkår; 
vi bevæger os fra barndommens forbundethed med naturens 
rullende kræfter, over menneskets skabende potentiale, kær-
lighed og moderskab og endelig til erfaringen af vores egen 
dødelighed. 
 
I det eksistentielle, siger Josefine Klougart, ligger muligheden 
for at erfare det fælles menneskelige, men ofte ligger der også 
en anden mulighed: nemlig den at erfare mennesket som 
forbundet med naturen. For vi er selv natur, vores liv er vævet 
ind i naturens rytmer og love, og sproget trækker ikke kun et 
skel mellem menneske og natur, som man måske skulle tro. 
Det forbinder os til naturen som en evigt skabende kraft. 

Foto: Lars Schmidt



SØNDAG 26/3 KL. KL. 13.00 PÅ RØNNEDE KRO 

‘DIE FORELLE’
AFSLUTNINGSKONCERT



KL. 13.00 FROKOST
Musholm ørred, fennikel og tørrede tomater

Hønsesalat på surdejsbrød med glaskål og svampe

KL. 15.30 KONCERT

Claude Debussy (1862-1918) – arr. Jakob Westh
Forspil til ‘En fauns eftermiddag’

Martin Stauning (f.1982)
Îles en Mer d’Argent

PAUSE
m. kaffe/te og sødt

Franz Schubert (1798-1828)
Klaverkvintet A dur D667 ‘Forellekvintetten’

Allegro vivace
Andante

Scherzo. Presto
Andantino

Finale. Allegro giusto

23



Overskriften for Ensemble Storstrøms afslutningskoncert på 
forårsfestivalen 2023 lyder mest af alt som et kulinarisk indslag. 
‘Forellen’ dækker imidlertid over en slags musikerslang som en 
forkortelse for Forellekvintetten. Også dette navn kan man måske 
undre sig over, men Franz Schubert havde allerede skrevet en 
skøn sang, der bar titlen Die Forelle. Temaet fra sangen anvender 
Schubert som tema i kvintettens fjerde sats, og herover kom-
ponerer han en række fantastiske variationer, hvor ikke mindst 
pianisten får fingrene på den glohede kogeplade! Besætningen er 
helt usædvanlig, violin, bratsch, cello, kontrabas og klaver. Ifølge 
overleveringen skulle forklaringen være, at ved den komsam-
men i 1819, hvor Schubert-kvintetten blev opført, havde man 
allerede programsat et værk af Johann Nepomuk Hummel, hans 
Klaverkvintet, opus 87 (1802) skrevet for netop Forellekvintet-
besætningen. Schuberts mesterværk indeholder i alt fem satser og 
alle, bortset fra tredje sats, Scherzo, indeholder små, melodiske 
elementer, der hidrører fra Forelle-Lieden.

Claude Debussy var stærkt utilfreds med, at man kaldte hans 
musik impressionistisk. Måske han i virkeligheden mente, at 
mange af hans kompositioner ikke kan eller bør sammenstilles 
med de impressionistiske maleres værker. En Fauns Eftermiddag 
er imidlertid indbegrebet af, hvad vi i dag vil kalde impressioni-
stisk musik. Allerede i 1894 så det dagens lys, og ‘Faunen’ bliver 
således, ganske som Claude Monets Impression et gennembruds-
værk for den nye kunstretning. Nærstuderer man Debussys hånd-
skrevne partitur ser man, at komponisten for at holde rede på sine 
ændringer har skrevet med blæk i fire forskellige farver. Oprinde-
lig havde han tænkt Faunen som en fløjte solo med akkompagne-
ment, og fløjten fik da også i den endelige version en hovedrolle. 
Vi skal høre Debussys mesterværk, Prélude à l’aprés-midi d’un 
Faune i en pastelfarvet instrumentation ved Jakob Westh.



Martin Stauning skrev i 2015/16 sin oktet Îles en Mer d’Argent 
direkte til Ensemblet. Titlen kan oversættes til Ø’er i et sølv-
hav, og abstraktionsniveauet er højt, men samtidig er musikken 
umiddelbar og blot en appel til vores fantasi og de indre billeder, 
der opstår af sig selv. Man kan lytte indad, mærke frosne bølger, 
andre tilstande, teksturer, møde tidslommer, de sagte vinde, det 
sølvrislende, eftertanker, det spejlblanke, øsomhed, næsten stilhed 
… stilhed.

TOKE LUND CHRISTIANSEN       
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NY PODCAST om ‘Sange fra et Ægteskab’
– skuespiller Lotte Andersen m.fl.
KLANGLIGE VANDRINGER I NATUREN. Sanselig digi-
tal musik-oplevelse i det fri med DJ Katrine Ring og ensemblet.
7 KULTURBÆNKE med sange om og ved Præstø Fjord 
– ved MC Hansen

DIGITALE MUSIKOPLEVELSER – ENSEMBLET.DK

ENSEMBLE STORSTRØM

Ensemble Storstrøm er den klassiske musiks drivkraft i regionen.
Fire kommuner i Kulturregion Storstrøm står sammen med
Statens Kunstfond bag ensemblet som et af landets basisensembler
med 8 fastansatte professionelle musikere.

Ensemblet blev dannet i 1991 og fik i 2016 hjemsted i den nyreno-
verede bygning KUMUS på Fuglsang. Udover forårsfestivalen, 
som foregår på skift i bidragskommunerne afholdes en Sensom-
merfestival i KUMUS. 

Med klassiske koncerter på højt niveau og med musikpædagogisk
indsats, skaber ensemblet stjernestunder gennem et bredt spek-
trum af aktiviteter, fra musikalsk samskabelse med børn og krea-
tive projekter med andre kulturaktører til koncerter med de største
klassiske værker og bestillinger hos tidens fremmeste komponister.



Følg med i ensemblets online-univers på Youtube og Facebook 
eller via hjemmesiden www.ensemblet.dk. 
Her kan du møde ensemblet på en anden måde – både hånd-
holdt og professionelt produceret – og komme med bag om 
musikken og bag kulisserne.

Vel mødt – også online!

OPLEV ENSEMBLET ONLINE

Foto: Claus Due



KOMMENDE KONCERTER

‘FREMTIDENS KOMPONISTER’
31/3  Afsluttende koncert efter to dages workshops 
 med MGK-kompositionselever
 
FUGLSANG SAMMEN
20/4 ‘Årstiderne’ med fællessang
24/8 Forfatterkoncert med Josefine Klougart
 
SANGE VED HAVET
16/4 Smørum Kulturhus
28/4 Sognets Hus, Maribo
29/4 Vejlø Sognegård, Næstved
26/7 Højskolen Marielyst – Seniorfestival
 
VIVALDIS GLORIA
12/5 Klosterkirken, Nyk. F
14/5 Maribo Domkirke
 
FAMILIEKONCERTER I KUMUS
13/5 ‘Lille og Lykkekatten’
8/10  ‘Kan Orme Høre’
 
MIDDELALDER
10/6 Kompagnihuset, Næstved – Næstveds Søjler
29/7 i Djurs og Mols + Musica Ficta
17/8 Bornholm Festival + Musica Ficta

 



SOMMERGALLA
18/6 Gisselfeld Kloster
25/6 Fuglsang Herregård
 
NAKSKOV OPERAFESTIVAL
5/8 og 6/8
 
CPH OPERAFESTIVAL
12/8 Premiere ‘Suor Angelica’
14/8 + 15/8  Forestillinger ‘Suor Angelica’
16/8  Forestilling ‘Opera The Opera’
 
SENSOMMERFESTIVAL PÅ FUGLSANG
15/9 - 17/9 ‘JEG BODIL’
 
UNGE SPILLER KLASSISK – VINDERKONCERTER
24/9, 25/9 og 27/9
 
VIOLINENS LYS OG MØRKE
30/10 Faxe Kirke – Faxe Kunst- og Musikforening
1/11 Rønnebæksholm
5/11 KUMUS – Fuglsang Musikforening
12/11 Sakskøbing Kirke

HER ER BLOT NÆVNT NOGLE AF SÆSONENS KONCERTER 
OG ARRANGEMENTER. TILMELD DIG ENSEMBLETS 

NYHEDSBREV OG BLIVE LØBENDE OPDATERET.



ENSEMBLET OG DE YNGRE

Den nyskrevne børneopera (musik af Niels Marthinsen og tekst, 
idé og instruktion af Bent Nørgaard – premiere 2022) tager os 
med helt ind i Charles Darwins laboratorium og får os til at 
skærpe sanserne over for naturens mysterier. 

Operaen kommer igen til Faxe Kommunes 3. klasser og præsen-
teres af Ensemble Storstrøm og operasanger Sten Byriel i rollen 
som Darwin.

Det er nok første gang i musikhistorien, at man kan opleve en hel 
opera om orme!

kan orme høre?

Foto: Ingrid Riis



KOMPONISTWORKSHOP 
d. 30.-31. marts 2023
På MGK Sjælland har man 
mulighed for at studere klassisk 
komposition som hovedfag. 

Som en del af samarbejdet mellem 
Ensemble Storstrøm og MGK 
Sjælland, kan de studerende 

komme på praktikbesøg i ensemblets værksted og skrive et stykke til 
ensemblet. Hør den afsluttende koncert d. 31/3 i KUMUS.

I 2021 lancerede vi det nye musikalske 
fællesskab ‘UNDERSTRØMMEN’ 
for børn og unge, skabt i et samar-
bejde mellem Ensemble Storstrøm 
og regionens seks musikskoler. Sidste 
workshop i denne sæson – med i alt 

fire workshopdage, instrumentnørderi og spilleglæde for store og små  
finder sted 15. april i KUMUS. Fat dit instrument og vær med!
Det hele kulminerer med to koncerter, som i år er:
22/4: Vordingborg Teater i samarbejde m. Vordingborg Musikskole
23/4: Kultunariet i Haslev i samarbejde med Faxe Musikskole



Josefine Klougart (f. 1985) på Mols er uddannet fra 
Forfatterskolen og har en bachelorgrad i kunst- og lit-
teraturhistorie. Fra debuten ‘Stigninger og fald’ (2010) til 
mammutværket ‘New Forest’ (2016) og senest’ Alt dette 
kunne du få’ (2021) har Klougart udforsket menneskesindets 
uudgrundelige sammensætning i et udfordrende, billedrigt 
og fantasifuldt sprog, der både kærer om de små detaljer og 
maler imposante portrætter af det mentale landskab. 

Klougart var både i 2011 og 2012 indstillet til Nordisk Råds 
Litteraturpris og hun har for alvor sat sig på den danske lit-
teraturscene, som en af vor tids vigtigste stemmer.

Anne-Sofie Søby Jensen er en ung dansk operasanger, 
hvis varme klang ligger mellem en ungdommelig mezzo-
sopran og en mørk kontraalt. Hun er uddannet fra Royal 
Academy of Music i London i 2019 og har arbejdet med 
anerkendte professorer og musikere som Trevor Pinnock, 
Richard Hetherington, Susan Bullock og Iain Ledingham. 

Hun gjorde sin anmelderroste debut i 2019 som Rosmira i 
Handels ‘Partenope’ med Hampstead Garden Opera, mens 
danskerne kunne opleve hendes hjemme-debut i sommeren 
2021 som Suzuki i Madame Butterfly med Teater Under-
grunden og koret fra Opera Nordsjælland. 

Når Anne-Sofie ikke synger klassiske koncerter og opera, 
dypper hun af og til fødderne i musicals og jazz. 



Michala Petri har gennem næsten 50 år sat sit præg på 
den danske musikscene og ikke mindst udvidet repertoiret 
for blokfløjten. Petri har til stadighed udviklet instru-
mentets rækkevidde, og i dag er blokfløjten ikke længere 
forbeholdt barokmusik, men ses hos Petri brugt i både 
klassiske og moderne kompositioner, de Danske Sange og 
i populærmusikken – ja, selv kinesisk musik har blokfløjte-
virtuosen kastet sig over.

Siden sin debut som 11-årig i Tivolis Koncertsal har Petri 
rejst kloden rundt med sit instrument og spillet talrige 
koncerter såvel som indspillet et væld af albums. Michala 
Petri regnes i dag for verdens førende blokfløjtespiller, og 
hun har gennem tiden samarbejdet med nogle af musik-
kens helt store navne.

Mere end 150 værker er skrevet specielt til hende, og hun 
har modtaget et væld af anerkendelser og priser, bla. den 
prestigefyldte Sonnings Musikpris. Derudover er hun af 
Dronning Margrethe udnævnt til Ridder af 1. grad.

©VisitSydsjælland-Møn / Foto: Tage Klee



‘LAD OS SAMMEN BEVÆGES, BERØRES OG BEGEJSTRES’
      
– OM DEN KUNSTNERISKE LINJE DE KOMMENDE ÅR –

NATUREN 
Ensemblet ønsker at skærpe sensibiliteten og sanseligheden 
over for naturen gennem musik. Bl.a. med børneopera om 
Darwin, nyskrevne værker og klanglige naturvandringer.
      
DET NORDISKE
I møder vores nordiske naboer i samarbejde med nordiske 
komponister og en række bestilte ‘pocket-concertos’, violin-
koncerter i kammerformat, hvor Niklas Walentin er solist. 

Vi præsenterer et sæsonprogram hvor nærvær, fælles oplevel-
ser og intensitet binder os sammen. Det er det forunderlige 
musikken kan – uanset om man er barn eller voksen. 

MAJ KULLBERG ØLLGAARD, ENSEMBLECHEF



TAK TIL ENSEMBLETS FASTE TILSKUDSGIVERE

TAK TIL FONDENE
 OG SÆRLIG TAK TIL FAXE KOMMUNE

Vi trykker på svanemærket papir
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