Kontingent for 2018: 350 kr.
Jutlander Bank:
9812 2070472212
Medlemskab giver fri adgang til foreningens koncerter
samt til mere end 25 koncerter i andre nordjyske musikforeninger. Se programmet for de samvirkende foreninger på
foreningens hjemmeside.
Billetter ved indgangen: 120 kr.
Medlemmer, børn og studerende: Fri adgang.
Vigtige numre og adresser:
Formand: Bjørn Magnussen Tlf. 98371605 eller 29802605
Email: rebildmusikforening@gmail.com
Hjemmeside: www.rebildmus.dk
Kulturen: www.kulturen.dk
Billetter: Himmerlandsbilletten.dk
Sponsorer:

Program
2018

Søndag den 21. januar kl. 16 i ”Huset”, Støvring

Søndag den 29. april kl. 16 på ”KulturStationen”, Skørping

Duo al Dente

Den Danske Guitarkvartet

På programmet er værker af J.S. Bach, Händel, Babell, Baron og
Turlough O’Carolan

På programmet er værker af
Antonio Vivaldi, Philip Glass,
Teitur, Maxwell Davies, Karl
Petersen, Ivan Olsen og
Paolo Bellinati.

Diversitet, intensitet og
melodisk charme er alle
nøgleord for Duo al
Dente, hvis repertoire
tager afsæt i musikken
fra 1500-1700-tallet
tilsat nutidig charme
f.eks. i deres fortolkninger af komponisten
Turlough O’Carolan –
en af de største personligheder i barokkens
Irland. Endvidere bliver
der bl.a. musik af Händel og Corelli.

Flere af numrene ved koncerten er skrevet specifikt til
kvartetten.
Kristian Lager, Simon Junker Tang,
Thea Vesti Pedersen og Martin Stæhr Haugaard

Søndag den 23. september kl. 16 på ”KulturStationen”, Skørping
Kabareteftermiddag med Lise Gam-Jensen, Jens Bove’
og Thomas Reewes
Kirsten Lund Jensen, fløjte
Per Weile Bak, Lut

Søndag den 11. marts kl. 16 i ”Huset”, Støvring
Koncert med Melena Rønnow Hausmann, sopran og
Anne Mette Stæhr, klaver
I ”Lindeduft og Rosentid” er havens rum og naturen den røde tråd i
en varieret koncert, hvor publikum kommer på en vandring gennem
årstiderne og de forskellige stemninger og blomster, som de hver
især byder på. Koncerten byder på et varieret og sanseligt program,
der henvender sig såvel til lied-novicen som til kenderen.
Programmet indeholder sange
af :
Schierbeck
Nielsen
Brahms
Strauss
samt et drømmende, nyskrevet værk af
Andy Pape
Melena Rønnow Hausmann
sopran

Anne Mette Stæhr
klaver

I første del skal vi høre uddrag
fra G. Wennerbergs ”Gluntarne”,
mens der efter pausen bliver
dykket ned i operettens og operaens vidunderlige verden.

Jens Bove’, bas

Thomas Rewes, baryton
Lise Gam-Jensen, klaver

Søndag den 28. oktober kl. 16 i ”Huset”, Støvring

”The Blackbirds fortolker Beatles
The Beatles´musik er kommet for at blive! –
Unge som gamle har et forhold til den musik,
som blev en del af hele den rytmiske musiks
udvikling. Her bliver den fortolket i spændingsfeltet mellem den klassiske guitar og den rytmiske sang, og der bliver mulighed for at genhøre numre som f.eks. ”Lady Madonna”,
”Norwegian Wood” og ”When I’m 64”, lige som
publikum bliver budt op til fællessang.
Karoline Budtz, sang
Søren Bødker Madsen, guitar

