
Lørdag, den 9. april kl. 20.00 på 
VENDELBOHUS 

præsenterer Ernest Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hvor overskuddet tilfalder  

Hjørring Musikforening 

 
Billetsalg til Good old days:VENDELBOHUS 

 

Følg de løbende informationer på 

 foreningens hjemmeside: 

www.hjoerringmusikforening.dk 

 
 

Samtlige arrangementer støttes af  

Hjørring Kommunes Arrangementspulje. 

De seks klassiske koncerter støttes af  

Statens Kunstråd og Amtets Musikudvalg samt  

Jyske Bank 
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        63. sæson 



 

 Mandag, den 7. febr. kl. 19.30 
 
Efter flere opfordringer, er det lykkedes at 

få den dansk/koreanske klavertrio herop 

igen. 

Trio Con Brio 
består af  pianist Jens Elvekjær samt søstre-

ne Soo-Jin Hong, violin og Soo-Kyung 

Hong, cello.. 

Trioen blev dannet i Wien i 1999 og har 

vundet et utal af priser og givet koncerter 

over hele Europa.   

 
Søndag, den 13. marts kl. 16.00 

Zeuten & Malling 
hører til blandt dansk musiklivs meget 

store navne.  Cellist Morten Zeuten 

har snart i en menneskealder præget 

dansk og international musikliv med 

bl.a. 27 år i Kontra-Kvartetten.  

Pianist Amalia Malling har bl.a. vun-

det Nordens Musikerpris og turneret 

verden rundt med sit spil 

 Søndag, den 10. april kl. 16.00 

Tove Lønskov &  
Rodolfo Llambias,  
kendt her og i udlandet for deres frem-

ragende firehændige klaverspil, hvor de 

med deres charme og tekniske, musi-

kalske fuldkommenhed begejstrer deres 

publikum.—Parret har indspillet et utal 

af store værker.  

Samtlige koncerter afholdes på Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads

 
Søndag, den 11. sept. kl. 16.00 
præsenteres vi for livsglad musik, smuk-

ke lyriske fraser og masser af energi: 

EnsembleX 
hvor Dorthe Zilke håndtere trompeten, - 

Clara Bæk violinen og Søren Pedersen er 

ved flyglet.  

Udtalt af pressen:  En musikalsk oplevel-

se på et meget højt niveau - en spænden-

de  profil i dansk og  udenlandsk musik-

liv. 

 

Søndag, den 23. okt. kl. 16.00 

      duo Lautrup-Nielsen 
Tue Lautrup bl.a. kendt fra ZAPOLSKI-

kvartetten har tidligere begejstret musikfor-

eningens medlemmer, og sammen med violi-

nisten Jacob Nielsen udgør de en duo på et 

meget højt kunstnerisk plan.—Repertoiret 

omfatter de væsentligste værker for violin og 

klaver fra den klassiske og romantiske perio-

de.—Var prisvinder ved DR P2´s Kammer-

musikkonkurrence 2000 og 2002 

 Søndag, den 20. nov. kl. 16.00 

 

Marie Terese Assing , - en ung loven-
de pianist debuterede fra Det Kgl. Danske 

Musikkonservatoriums solistklasse i 2002 

Trods sine kun  29 år, har hun optrådt i de 

fleste europæiske lande, - og har løbende 

modtaget en række priser og legater for sit 

spil, der iblandt Jacob Gades Legat, Sony 

Prisen og van  Hauens Musikpris. 

Samtlige koncerter afholdes på Vendsyssel Kunstmuseum, P. Nørkjærs Plads 


