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 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,
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
Thorkil Mailand
tlf. 98 92 78 94
Ernest Petersen
tlf. 98 92 22 45
Støttet af Hjørring Kommunes Arrangementspulje,
Statens Kunstråd samt Den regionale Musikfond
og Jyske Bank

Københavns Klavertrio
Søren Elbæk, violin.
Troels Svane, cello
Morten Mogensen, klaver
Søndag, den 10. febr. kl. 16.00 spiller trioen værker af Rachmaninov, Ravel og Schubert.
Trioen er meget efterspurgt og har givet koncerter i de fleste store
byer verden over fra Tokyo i øst til Los Angeles i vest.
duoTonya/Ermert-Robe:
Tonya Lemoh, klaver
Judith Ermert-Robe, cello.
Tonya er uddannet i Australien,
USA og Danmark og har vundet
adskillige internationale priser.
Judith er uddannet i Tyskland,
og er nu professor på Gent Musikkonservatorium i Belgien og
koncertmester i det Flamske
Radioorkester.

Søndag, den 30.
marts kl. 16.00

Kroger Kvartetten består af:
Alexander Øllgaard, violin
Maj Kullberg, violin
Ida-Marie Arendt, bratsch
Henrik Dam Thomsen, cello.
Kvartetten spiller
Tirsdag, den 29. april kl. 19.30
hvor vi skal høre værker af
Per Nørgaard, Ludwig van. Beethoven og Carl Nielsen
Prisvinder i Danmarks Radios Kammermusikkonkurrence i 2004

Tomoko Takanashi, der betegnes
som et udpræget klavertalent er japansk født, studerede i Tokyo og senere i Odense, hvor hun studerede
Carl Nielsens klavermusik. - Tomoko
er allerede nu en meget efterspurgt
kunstner.
Koncerten Søndag, den 14. sept. kl.
16.00 tager hun os med på en rejse i
H.C. Andersens verden.
Søndag, den 26. okt. kl. 16.00
får vi besøg af
Tove Lønskov og Rodolfo
Llambias der akkompagnerer 4
sangere.
Programmet tager udgangspunkt i Brahms: ”Liebes-liederWalzer” op 52.
Tove Lønskov og Rodolfo
Llambias er kendte ansigter fra
tidligere besøg, hvor de har begejstret os med 4-hændig klaNærmere program følger senere.
vermusik .
”Inviola Duo” består af Asbjørn
Nørgaard, viola og Andreas Borregaard, accordeon. To unge
musikere med et formidabelt ry
som musikkens mestre med vinder af DR´s kammermusikkonkurrence samt DR-Kunstner.
De kommer og giver koncert Søndag, den 16. nov. kl. 16.00

