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VELKOMMEN TIL HOLMBOE I HORSENS 2017

Tidligt i marts, når foråret igen banker på døren, slår Holmboe i Horsens dørene op for adskillige 
klassiske musikoplevelser i byens mange kulturelle rum. 

Festivalen viser igen i 2017 en bredde indenfor klassisk musik, som taler til alle aldre. En prisbe
lønnet børneopera, traditionelle koncerter, interessante musikalske møder, korsang og samarbej
der på tværs af kulturinstitutioner præger dette års program. 

I KUBEN kan børn og voksne gennem en interaktiv installation lære, hvordan et orkester virker, og 
hvad hvert instrument gør for det samlede orkester. 

Jeg håber, at mange vil gå på opdagelse i dette års program, tage på Kunstmuseet, på FÆNG
SLET, på KulisseLageret, i Horsens Ny Teater eller én af de lokale kirker og opleve, hvordan den 
klassiske musik kan gøre det spæde forår endnu mere sprudlende. 

Der er i hvert fald ingen undskyldning for ikke at tage sine kære under armen og opleve eneståen
de klassisk musik lige rundt om hjørnet. 

Med et partoutkort i hånden kan man få adgang til alle koncerter – men mindre kan også gøre det. 
Der skal lyde en stor tak til de sponsorer og fonde, som igen i år er med til at støtte op om denne 
dejlige begivenhed. 

Rigtig god fornøjelse.

Peter Sørensen
Borgmester



Lørdag d. 4. marts kl. 11, 
Horsens Kunstmuseum 
DE TRE MUSIKTERER - FAMILIEKONCERT
En sjov og let tilgængelig KlassiskmøderJazz 
koncert, der pirrer sanserne og blander det 
bedste af den klassiske musiks dybde og gode 
melodier med jazzens mere legende tilgang 
til musikken. En hjertevarm og unik musikop
levelse, hvor børnene kan spille og synge sam
men med topmusikere fra Det Kgl. Kapel og 
den danske jazzscene. Entré: 50 kr. 

Lørdag d. 4. marts kl. 14, Vor Frelsers Kirke 
ARS NOVA COPENHAGEN 
Ensemblet blev grundlagt i 1979 og har for længst 
etableret sig som et af verdens fineste vokalen
sembler. Ensemblets chefdirigent og kunstneriske 
leder siden 2003 er den anerkendte engelske diri
gent Paul Hillier. Programmet for Ars Novas kon
cert i Horsens er dedikeret til fejringen af 200året 
for Niels W. Gades fødsel og indeholder værker 
af Niels W. Gade, Weyse, Robert Schumann,  
Johannes Brahms, Wilhelm Stenhammar og 
Ruud Langaard. Entré: 90 kr. 

Lørdag d. 4. marts kl. 16, 
Horsens Kunstmuseum
MORTEN KARGAARD SEPTET
Septetten er en sand hybrid mellem to tradi
tioner, når topmusikere fra den rytmiske og 
klassiske scene mødes i et nyskabende sam
arbejde. Alle musikerne er kendt for deres præ
stationer fra flere forskellige orkestre og genrer 
fra Copenhagen Phil, Det Kongelige Kapel, DR 
Symfoni Orkester over Egberto Gismonti til Peter  
Gullin Trio. Hver med en personlig tone og 
åbensindet tilgang til ny musik. 
Septetten består af Mette Termansen: obo og 
engelsk horn, Maj Berit Guassora: trompet og 
flygelhorn, Karen Johanne Pedersen: violin, 
Jakup Lutzen: viola, Samira Dayyani: cello, 
Morten Kargaard: guitar, Lars Johnsen: bas. 
Entré: 90 kr. 
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Lørdag d. 4. marts kl. 19.30, 
Fængselskirken, FÆNGSLET
EN FÆNGSLENDE KIRKEKONCERT
Kom til fængslende kirkekoncert i Horsens 
gamle Statsfængsel. Under temaet frihed og 
fangenskab spiller 4 studerende fra Det Jyske  
Musikkonservatorium koncert i den gamle fæng
selskirke. Unge som gamle vil komme til at føle 
fangenskabets pust i nakken, når den stem
ningsfulde kirke og musikkens kraft vil slutte 
sig sammen til en aften med gys. Klarinettisten 
Pernille Skjelbred og de tre organister Ylva Lind 
Wellsandt, Ulf Espelund Klausen og Morten 
Bunk er alle i gang med deres 2. år på Det Jyske 
Musikkonservatorium. Fri entré.

Søndag d. 5. marts kl. 11-17, 
Horsens Ny Teater
MUSIKSKOLENS GALLAKONCERT
Musikskolens koncerter vil bringe publikum gen
nem tre forskellige verdener af musik og dans. 
I pauserne mellem koncerterne, i teatrets store 
sal, vil der være lejlighed til at opleve og udfor
ske spændende og mærkværdige lydfænome
ner i foyeren, høre minikoncerter i Kviumsalen 
og meget andet. Fri entré. 

Søndag d. 5. marts kl. 16, 
Horsens Kunstmuseum
PRINSENS MUSIKKORPS 
Prinsens Musikkorps hører til Jydske Dragon
regiment i Holstebro. Ensemblet består af 16 
professionelle musikere, der har øvefaciliteter 
på Skive Kaserne. I november 2016 spillede 
korpset en fantastisk koncert i Vor Frelsers Kir
ke, og vi glæder os til at byde dem velkommen 
til byen igen – denne gang i Horsens Kunstmu
seums smukke lokaler. Koncerten vil byde på 
værker af Peter Bruun, Per Nørgaard, Steve  
Reich og Vagn Holmboe. Entré: 90 kr.

Tirsdag d. 7. marts kl. 10 og kl. 12, 
Sønderbro Kirke
SANGSKATTEN - FAMILIEKONCERT
Vi vil byde alle børn og barnlige sjæle indenfor 
til en stemningsfuld formiddag med eventyrfor
tælling og sange ledsaget af en lille klassisk 
trio. Sangene og fortællingen vil lede publikum 
gennem en farverig musikalsk verden af ind
tryk og stemninger. Der vil blive skabt en intim 
atmos fære, hvor børnene vil få mulighed for at 
komme helt tæt på de mystiske instrumenter: 
cembalo, bratsch og obo. Sangene vil blive sun



get af Troels Thalling. Forfatter til sangtekster:  
Halfdan Rasmussen. Komponist og historiefor
fatter: Hanne Korsgaard. 
Anbefalet aldersgruppe: 3  8 år. 
Fri entré.

Torsdag d. 9. marts kl. 17, Klosterkirken
AFSLAPNINGSKONCERT
Kom med ind i en dejlig atmosfære, hvor du får 
mulighed for at lægge dig ned og lukke øjnene, 
mens du lytter til beroligende musik. Åbn dine 
sanser og få et afbræk fra en ellers travl hverdag. 
Fire klassiske musikere fra Det Jyske Musikkon
servatorium vil lade dig opsluge af smukke melo
dier og god stemning i en anderledes opsætning. 
Alle aldre er velkomne til at få en koncertople
velse hvor klangene fra violin, guitar og klarinet 
forhåbentlig vil få dig til at sænke skuldrene lidt.
Fri entré.

Torsdag d. 9. marts kl. 18.00, 
se sted på hjemmesiden
ET BÆREDYGTIGT EVENTYR
Det visionære køkken og studerende fra Det  
Jyske Musikkonservatorium byder velkommen til 
en aften i musikkens og bæredygtighedens tegn. 

Vi tilbereder sammen et måltid af overskudsmad 
og som underholdning under middagen, vil fire 
sangere og to pianister fra konservatoriets klas
siske afdeling opføre en musikalsk fortælling in
spireret af Det Visionære Køkkens bæredygtige 
mission. Musikken vil bestå af kendte operaarier,  
sange og ensembler gendigtet til lejligheden. 
Fri entré, med tilmelding via 
www.holmboeihorsens.dk 

Fredag d. 10. marts kl. 16, 
Horsens Kunstmuseum
UNGE SPILLER KLASSISK
En dejlig festivaltradition er en eftermiddags
koncert med dygtige unge musikere fra Horsens 
Musikskole. Fri entré.

Lørdag d. 11. marts kl. 11, 
Horsens Ny Teater
MIN FAR OG VREDE MAND 
– EN BØRNEOPERA
En poetisk og eventyrlig familieforestil ling med 
sang, tekst, levende musik og en dukke som 
hoved person. Fore stillingen er en coproduktion 
mellem ZeBU og musikteatret SAUM og er inspi
reret af børnebogen Vrede Mand af den norske 



forfatter Gro Dahle. Vinder af prisen Best Opera  
ved YAMawards 2016 samt nomineret til en 
Reumert i kategorien Årets Børne/Ungdoms
forestilling 2016. 
Anbefalet aldersgruppe: 7  13 år. 
Fri entré, med billetbestilling via 
www.holmboeihorsens.dk

Lørdag d. 11. marts kl. 15, 
Horsens Ny Teater
KIRANA – EN MUSIKDRAMATISK 
FAMILIEFORESTILLING
Forestillingen er lavet i et samarbejde mellem 
6. klasseselever fra Horsens og et hold profes
sionelle kunstnere fra Malta. Gamle skabelses
myter fra Kina, Indien og Mesopotamien samles 
i digtet om Kirana, en fortælling om, hvordan alt 
skabtes af et æg, og hvordan de fire elementer 
opstod af stjernerne og lyset. Kunstnerne har 
arbejdet en uge sammen med de børn, der har 
deltaget i projektet. I forestillingen giver bør
nene deres egne bud på visuelle udtryk, som 
inkorporeres direkte i projektion, skyggespil og 
koreografi. Børn og unge fra Billed skolen Hor
sens har lavet tegninger til forestillingen. 
Entré: 50 kr. voksne/ 30 kr. børn 

Lørdag d. 11. marts kl. 16, 
Horsens Kunstmuseum
ENSEMBLE NORDLYS
Ensemble Nordlys har optrådt i 20 lande i  
Europa, Asien og USA og i koncertsale, der 
spænder fra Carnegies Weill Recital Hall til 
spillesteder i Bangladesh. Kvartetten består af 
Christine Pryn: violin, Viktor Wennesz: klarinet, 
Kristoffer Hyldig: piano, CarlOscar Østerlind: 
cello.
De fire instrumenter kombineres og blandes på 
et utal af forskellige måder. Dette giver en unik 
mulighed for at variere lyd og udtryk og giver 
mulighed for et meget bredt repertoire. Denne 
lørdag spiller ensemblet værker af Carl Nielsen,  
Vagn Holmboe og Zoltán Kodaly.
Entré: 90 kr. 



Lørdag d. 11. marts kl. 20, KulisseLageret
PELLEGRINI / BINZER / OPSAHL
Rock møder klassisk, når Holmboe i Horsens endnu engang indtager 
KulisseLageret. Den legendariske guitarist Jacob Binzer fra D.A.D sæt
ter tonen sammen med den klassiske cellist, Josefine Opsahl, og dan
ner rammen om operasangeren Andrea Pellegrinis vokal. Trioen har et 
dramatisk og melankolsk repertoire med sange fra både den klassiske 
og rytmiske verden  Fra Händel og Purcell til Cohen og Roy Orbison. 
Entré: 140 kr. i forsalg, 160 kr. i døren. 

Søndag d. 12. marts kl. 13, Horsens Ny Teater
DEN DANSKE KLAVERTRIO
Dette nye ensemble er et spændende samarbejde bestående af tre af 
Danmarks fineste musikere; Lars Bjørnkær, Toke Møldrup og Katrine 
Gis linge. Fra hvert sit hjørne i musiklivet har de anmelderroste kunstne
re i årevis leveret musikalske oplevelser i særklasse. Det personlige og 
musikalske venskab på kryds og tværs mellem de tre har nu ført til dan
nelsen af et fast ensemble. Ensemblet spiller F. Schubert Trio BDur og  
J. Brahms Trio Nr.2 CDur. Entré: 140 kr.

ANDRE FESTIVALOPLEVELSER

Mandag d. 6. marts – lørdag d. 11. marts, KUBEN, Søndergade
THE ORCHESTRA DISCOVERER – INTERAKTIV INSTALLATION
Der venter en sjov og anderledes oplevelse, når den Hollandske Chan
tella Pleiter gæster Horsens med et interaktivt orkester bestående af 
små kasser, rør og lys. Hver kasse repræsenterer en gruppe af instru
menter, der kommer til live, når man sidder på den. Jo flere deltagere jo 
rigere bliver musikken. Men du kan også tage rollen som dirigent og få 
fornemmelsen af, hvordan det er at styre et helt symfoniorkester. The 
Orchestra Discoverer er lavet af Chantalla Pleiter og Rotterdam Philhar
monic Orchestra. Kig forbi i tidsrummet 8.30-11 og 14-17. Fri entré. 



BILLETSALG
Billetter til festivalens koncerter kan købes på 
www.holmboeihorsens.dk eller ved indgangen 
1/2 time før koncertstart. Se billetpriser i pro
grammet.

HOLMBOEBILLETTEN
Et partoutkort giver dig mulighed for at sammen
sætte dit eget festivalprogram og måske opleve 
det hele!

Holmboebilletten købes på hjemmesiden eller 
ved indgangen og koster 300 kr. 
Begrænset antal.

SE MERE
på facebook.com/holmboeihorsens og 
www.holmboeihorsens.dk

DØRENE ÅBNER
Dørene åbner 1/2 time før koncertstart.

ARRANGØR OG 
INFORMATION
Kulturafdelingen, Horsens Kommune
Rådhustorvet 4, 8700 Horsens
Tlf. 76 29 21 30
hllo@horsens.dk  
www.horsens.dk 
www.holmboeihorsens.dk

Ret til ændringer forbeholdes.
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