
 

 

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 Den regionale Musikfond 

 og Jyske Bank 

 



Onsdag, den 7. febr. kl. 19.30 

 
Lieder af Hugo Wolf, Arnold 

Schoenberg og Alban Berg. 

Operaarier af Richard Strauss og 

Richard Wagner sunget af 

Kgl operasangere  

Tina Kiberg & Guido Paevatalu 
Akkompagneret af Tove Lønskov 

 

 

Onsdag, den 28. febr. kl. 19.30 

 
Pianokoncert med Jens Elvekjær, een af 

Danmarks mest efterspurgte pianister, og 

medlem af den succesfulde  Trio con Brio. 

Jens Elvekjær er som den første danske pia-

nist blevet udnævnt som Steinway Artist. 

Jens Elvekjær har optrådt i de fleste danske 

symfoniorkestre og har givet koncerter ver-

den over, bl.a. i radio og TV 

Søndag, den 18. marts kl. 16.00 

 
LIN-ensemble blev dannet i 1990 og har siden mani-

fisteret sig som en af de førende kammermusikgrupper 

i Danmark. LIN-ensemblet er kendt for sit arbejde 

med at formidle den nyeste musik, men spiller også 

gerne ældre musik - og vedligeholder dermed det til-

bage-vendende spørgsmål: Hvad kan den ældre musik 

sige os i en kaotisk og informationsmættet tid, hvor 

det er svært at få åndedrættet i ro.  

Søndag, den 29. april kl. 16.00 

 
Jakob Næslund Madsen (tenor) akkompagneres af 

Maren Marie Tange (klaver): Her skal vi opleve opfø-

relsen af Franz Schuberts ”Die Schöne Müllerin”. 

Jacob Næslund Madsen er en efterspurgt oratoriesolist i 

både ind– og udland. 

Onsdag, den 7. febr. kl. 19.30 

 
Lieder af Hugo Wolf, Arnold 

Schoenberg og Alban Berg. 

Operaarier af Richard Strauss og 

Richard Wagner sunget af 

Kgl operasangere  

Tina Kiberg & Guido Paevatalu 
Akkompagneret af Tove Lønskov 

 

Søndag, den 9. september kl. 16.00 

 
Danske Rør blev stiftet i 1994 som en af 

Nordeuropas eneste rørkvartetter. De har ind-

spillet CDér med udelukkende ny skandina-

visk musik tilegnet kvartetten. Danske Rør 

blev i 1996 prisvinder i DR kammermusikkon-

kurrence og har siden turneret i adskellige eu-

ropæiske lande. 

Søndag, den 7. oktober kl. 16.00 

 
Arne Jørgen Fæø er norskfødt og ud-

dannet på Det Kgl. Danske Musikkon-

servatorium. Arne J. Fæø har deltaget i 

masterclasses med vor tids betydeligste 

pianister. Han spiller idag  bl.a. jævnligt 

med Aalborg Symfoniorkester 

Claus Ettrup Larsen begyndte som 9-

årig at spille fløjte i Tivoli-Gardern.—I 

1987 blev han optaget på Det Kgl. 

Dansk Musikkonservatorium og debute-

rede i 1996 fra solistklassen. -  Han har 

vundet flere konkurrencer og optræder 

ofte som solofløjtenist i indenlandske 

såvel som udenlandske Symfoniorkestre 

Onsdag, den 7. november kl. 19.30 

 
Jochen Brusch (violin) er uddanet ved musik-

konservatorierne i Duisburg, Essen og Hannover, 

sluttende med solist-diplomet fra ”Royal College 

of Music”, London.  -  Jochen Brusch giver ca. 70 

koncerter årlig over hele verden foruden hans op-

træden i radio og TV.  

Desuden har han indspillet en række plader og 

bånd med over 100 forskellige værker.  

Alexander Reichenbacher er en fremragende 

pianist og akkompagnatør. 

 

Arne Jørgen Fæø 

klaver 

 

Claus Ettrup 

fløjte 


