
 

Hjørring Musikforening 
afholder hovedsagelig sine koncerter på  

Vendsyssel Kunstmuseum 

hvor billedkunsten og den musiske kunst 

arm i arm går op i en højere enhed.  

 

Det er vores mål at give vore medlemmer 

en total oplevelse af musikkens mange fa- 

cetter 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,  

programudbud m.v. på vores hjemmeside: 

www.hjoerringmusikforening.dk 

 

Bestyrelsen består af: 

formand. Niels Henrik Behrndtz 

tlf. 98 92 19 64 

kasserer Egon Jensen 

tlf. 98 91 00 69 

Elisabeth Jensen 

tlf. 98 91 00 69 

Thorkild Mailand 

98 92 78 94 

Ernest Petersen 

98 92 22 45 

 

 

 

Støttet af Hjørring Kommunes Arrangementspulje, 

Statens Kunstråd samt Amtets Musikudvalg 

Spar Nord Fonden og Jyske Bank 

 

Program for sæson 2006 



Mandag, den 6. febr. kl. 19.30 

 
Finnen Uki Ovaskainen tog diplomeksa-

men fra Det kongelige danske Musikkonser-

vatorium i 1999 med karakteren 13 efter kun 

3 års studier mod normalt 5 år hos professor 

Ribera. 

Uki Ovaskainen bor i Beograd nu, men det 

er lykkedes os at få ham til Nordjylland.—

Han taler udmærket dansk og kommenterer 

sine værker.— Uki Novaskainen anses i dag 

for værende blandt verdens førende piani-

ster.  

Søndag, den 12. marts 

kl. 16.00 
spiller kvartetten fra Aalborg 

Symfoniorkester bestående af: 

Claus Ettrup Larsen (fløjte) 

Yana Deshkova (violin) 

Matthias Hermann (cello) 

Arne Jørgen Fæø (klaver) 

værker af Debussy, Holmboe,  

Mozart og Prokofiev 

Søndag, den 9. april kl. 16.00 

 
Maria Teresa Assing— en ung og meget 

lovende pianist der debuterede fra Det konge-

lige danske  Musikonservatoriums solistklas-

se i 2002.—Har spillet sammen med Radio-

symfoniorkestret, Søndejyllands Symfonior-

kester, samt givet koncerter rundt om i Euro-

pa og modtaget et hav af legater og priser, - 

bl.a. Jacob Gades Legat, Sony Prisen og van 

Hauens Musikpris. 

 

Mandag, den 4. 

sept. kl. 19.30 
 

Lieder af Hugo Wolf, 

Arnold Schoenberg og 

Alban Berg. 

Operaarier af   

Richard Strauss og  

Richard Wagner  
 
akk. af  Tove Lønskov Johan Reuter Tina Kiberg 

Søndag, den 8. okt. kl. 16.00 
 
Kammerkoret Coro Mistro, dir. 

Søren Birch startede i 1991. - Ko-

ret har en meget høj standard og 

bl.a. medvirket i radioudsendelser.  

Koret bevæger sig indenfor det 

klassiske repertoire, kirkeligt som 

verdsligt, spændende fra tidlig mu-

sik, over romantikken til nyere 

værker.  

Mandag, den 13. nov. kl. 19.30 
 

Den Unge Danske Strygekvartet 

huskes af mange fra deres besøg hos 

os for tre år siden, hvor de tog publi-

kum med storm. - Efterfølgende har 

de turneret i USA samt det meste af 

Europa, givet koncerter og vundet 

stort set alle de konkurrencer, de har 

deltaget i, -  bl.a. DR´s Kammermu-

sikkonkurrence i 2004. 


