
 

Hjørring Musikforening 
afholder 7 koncerter i 2010 i 

Bibliotekssalen, Metropol. 
 

Det er vort mål at give vore medlemmer  
en total oplevelse af musikkens mange 

facetter indenfor den klassiske musiks genre. 
 

Har du et særligt ønske eller haft en musikalsk  
oplevelse, du gerne vil delagtiggøre de øvrige 

medlemmer i, hører vi gerne fra dig. 
 

Du kan altid følge Musikforeningens aktiviteter, program-
udbud m.v. på vores hjemmeside: 
www.hjoerringmusikforening,dk 

 
Bestyrelsen består af: 

Formand: Niels Henrik Behrndtz, tlf. 98921964. 
Kasserer og sekretær: Egon Jensen, tlf. 98910069. 
Hjemmesideredaktør: Thorkil Mailand, tlf. 40616970 

Kirsten Pedersen, tlf. 98926928 
Ernest Petersen, tlf. 98922245 

 
 

Støttet af Statens Kunstråd, Hjørring Kommunes Kulturud-
valg, De samvirkende Nordjyske kommuners musikudvalg, 

og Jyske Bank 
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Koncertprogram 



 

NYTÅRSKONCERT 
Søndag, den 24. jan kl. 

19.30 
 PRO MUSICA 

Festlig, flot og fyrig musik spillet 
af Aalborg Symfoniorkesters 
blæserkvintet i fornemt samspil 
med klaver, kontrabas og slagtøj. 
En festlig oplevelse med et nyt-

årsoplagt ensemble. 

DEN DANSKE HORNTRIO
bestående af tre fremragende 

musikere. 
Christina Åstrand, violinist 

Per Salo, pianist 
Jacob Keiding, solohornist. 

Lørdag, den 27. febr.  
kl. 16.00 

MARIANNA 
SHIRINYAN 
Er en fremragen-
de pianist, Ar-
mensk født, men 
bosat i Danmark 
siden 2003, hvor 
hun er pianist i 
Esbjerg Ensem-
ble. - Har vundet 
flere priser. 

Marianna Shirinyan har været solist i 
flere udenlandske orkestre. Vi skal høre 

hende 

Søndag, den 21. marts kl. 16.00 

JACOB KULLBERG 
& 

KATYA  APEKISHEVE 
h.h.v. cello og klaver 

Søndag, den 18. april  
kl. 16.00 

DEN DANSKE HORNTRIO 
bestående af tre fremragende  

 

 

 

NIGHTINGALE 
STRINGQUARTET. 

Vandt 1.pris i 2008 i DKDM´s 
årlige kammermusik-

legatkonkurrence og  2. pris i 
2009 i P2´s kammermusikkon-

kurrence.  

Søndag, den 12. sept. kl. 
16.00 

EUGINE MURSKY 
er født i Tashkent, begyndte at 
spille klaver som 6-årig, og giver 
nu koncerter over hele verden. 

Bor i dag i Tyskland. 
Kommer i Musikforeningen 

Søndag, den 24. oktober  
kl. 16.00 

TRIO ISMENA 
blev dannet i 2004, hvor de alle studerede på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium. Har været prisvinder i flere store konkur-
rencer, bl.a. DR´s  
Kammermusikkon- 
kurrence  i 2006. 
  Vi skal høre dem 

 Søndag, den 21. 
     november  
      kl. 16.00 

Billetpris: kr. 125,- 
Børn u/14 år: Gratis adgang. 
Musikforeningens medlemmer:  

Gratis adgang.  


