Søbygaardkoncerterne 2021
9 koncerter i Søbygaardsalen

Onsdag d. 30. juni
KAMMERMUSIK MED ENERGI
Trio Zoom
Onsdag d. 14. juli
MOZART – GENI OG JOKER
Concerto Copenhagen
Onsdag d. 21. juli
KUNSTNERVENSKAB OG
FAMILIEDRAMA
En »fortællekoncert« om Liszt og Wagner
Onsdag d. 28. juli
SPÆNDENDE NY DANSK
STRYGEKVARTET
Artos Kvartetten
Onsdag d. 4. august
EN SCHUBERT-AFTEN
MED TO UNGE TALENTER
Christine Bernstein & Ramez Mhaanna
Onsdag d. 11. august
EN MUSIKALSK FAMILIE
GENNEM TRE GENERATIONER
Rikke Sandberg & Benjamin Koppel
Onsdag d. 18. august
BACH, DOWLAND
OG DANSKE SANGE
Michala Petri & Lars Hannibal
Torsdag d. 19. august
ÅRETS BØRNEKONCERT
Michala Petri & Lars Hannibal
Onsdag d. 15. september
ARGENTINA OG TANGOMUSIKKEN
GENNEM 100 ÅR
Tangokvintetten

Billetter fås nemt og direkte på www.søbygaardkoncerterne.dk
Hvis dette ikke er muligt, da på tlf. 30 22 58 62 mandag-torsdag mellem kl. 09.00-09.30

Støt Søbygaard!
Bliv medlem af Søbygaards Venner

For kun 125,- kr. årligt kan du blive medlem af Søbygaards Venner. Som medlem får du gratis
adgang til Søbygaard, Ærø Museum og Hammerichs hus, og desuden et eksemplar af Ærø
Museums interessante årbog.
Søbygaards Venner ser det som sin fornemmeste opgave at skabe liv og aktivitet på Søbygaard. Udover Søbygaardkoncerterne, klassisk musik på højt niveau, afholdes der kunst- og
lokalhistoriske udstillinger i hele sæsonen. Der er rundvisninger i sommersæsonen, og for
børn er der Kys frøen aktiviteter hele sæsonen.
Vel mødt på Søbygaard
Bestyrelsen

Søbygaardkoncerterne 2021
Billetpris kr. 180,Børn 6-16 år kr. 50,Ved køb af 8 koncerter får du én koncert gratis!
Reserver og køb billetter på søbygaardkoncerterne.dk eller, hvis dette ikke er muligt,
hos kasserer på tlf. 30 22 58 62 mandag-torsdag mellem kl. 9.00-9.30.
Evt. resterende billetter sælges ved indgangen en time før koncerten.
Før koncerten og i pausen kan du i café Hertug Hans købe øl, vand, vin, kaffe og kage m.m.

Trio Zoom
- kammermusik med energi
Onsdag d. 30. juni kl. 19.30

Trio Zoom er et moderne ensemble bestående af 3 karismatiske solister forenet i virtuos, sitrende og inderlig klassisk kammermusik i opdateret form.
Med instrumenterne klaver, saxofon og slagtøj repræsenterer trioen et klassisk ensemble der
har en stor kærlighed til og respekt for den klassiske tradition og samtidig en vision for fremtiden: at formidle den klassiske musiktradition med friskhed, en innovativ lyd og et stærkt
visuelt udtryk. Desuden at inkludere nye og gamle folkloristiske strømninger fra bl.a. Østen,
Balkan og Argentina.
Trio Zoom har spillet over hele landet og turnerer jævnligt i udlandet.
Trioen kommer fra København, og med sine tre medlemmer, Johan Bridger, slagtøj, Kristoffer
Hyldig, piano og Stefan Baur, saxofon kan Trio Zoom helt sikkert åbne Søbygaardkoncerterne sæson 2021 med nerve og energi!

Program:
Ligger ikke helt fast endnu.
Følgende stykker vil dog helt sikkert blive spillet:
Maurice Ravel: Ma Mère l’Oye (suite)
Takashi Yoshimatsu: Fuzzy Bird Sonata

Mozart
- geni og joker
Onsdag d. 14. juli kl. 19.30
Concerto Copenhagen, Danmarks vidt berømte og internationalt ansete barokorkester, kommer i år til Ærø med
en koncert som udforsker de ungdommelige og legesyge
sider af Mozart.
Wolfgang Amadeus Mozart har længe været betragtet
som et af de største musikalske genier, verden har set; men
gennem Milos Formans filmmesterværk »Amadeus« har
vi lært en helt anden side af Mozart at kende: Her møder
vi nemlig en ung og uerfaren mand med hang til selvop
tagethed og uanstændig opførsel. I koncerten udforskes
det fascinerende spændingsfelt mellem geniet og jokeren.
Ein Musikalischer Spaß er, som titlen antyder, humoristisk musik; men det er også grovkornet
satire, hvor komponisten gør nar af sine mindre begavede kollegaer. Obokvartet i F-dur regnes for et af de vigtigste stykker kammermusik for obo og er – trods sin lethed og elegance
– yderst krævende for musikerne. I Andante fra Cassation i G-dur møder vi den kun 13 år gamle
Mozarts tidlige genialitet i den nærmest overjordisk smukke, langsomme sats for strygere. Og
til sidst – Divertimento nr. 11 hvor Mozart, her i sit sidste teenageår, udfolder hele sin palet
med ungdommelig lethed og opfindsomhed, kombineret med en mesters kompositoriske
overblik og kontrol.

Program:
Ein musikalischer Spaß, KV 522 Obokvartet i F-dur, KV 370
Andante fra »Cassation« i G-dur, KV 63
Divertimento nr 11 i D-dur, K 251

Medvirkende:
Concerto Copenhagen
Antoine Torunczyk – musikalsk ledelse og obo

Kunstnervenskab og
familiedrama
En »fortællekoncert« om Liszt og Wagner
Onsdag d. 21. juli kl. 19.30

Liszt og Wagner - kan man forestille sig to mere forskellige komponister? Både med hensyn til
deres musik og deres personlige liv? Wagner, sygeligt optaget af sig selv og sin musik, altid overforbrugende, altid pengeløs, altid på kant med øvrigheden. Liszt derimod, tidligt verdensberømt
og tidligt velhavende, altid ekstravagant, altid generøs. Trods de store forskelle beundrede og
ligefrem elskede de to hinanden og hinandens musik. Men deres livslange venskab blev sat
under voldsomt pres, da Liszts datter Cosima forelskede sig i Wagner.
Som skandaleombruste kunstnere og kendisser med personlige forbindelser til herskere og
magthavere, var Wagner og Liszt hyppige gæster i avisernes sladderspalter; og hvad der startede
i inderlig hengivenhed, udviklede sig til en offentlig fejde om kunstnerisk originalitet, arvefølge
og penge.
Operasangerne Trine Bastrup Møller og Johannes Mannov opfører en »fortællekoncert« om
det særlige venskab, der bestod mellem komponisterne Franz Liszt og Richard Wagner. Ved flyglet sidder den brasilianske pianist Marcelo Amaral.
Detaljeret program kan ses på www.søbygaardkoncerterne.dk

En spændende ny dansk strygekvartet

Artos Kvartetten
Onsdag d. 28. juli kl. 19.30
Sidste år fejrede vi på Søbygaard 250-året for Beethovens fødsel, og i år vil vi gerne bygge
videre på den store interesse, der var for en aften med Beethovens strygekvartetter. Denne
gang er valget faldet på Artos kvartetten, en spændende ny dansk strygekvartet, som startede i sommeren 2018 og hurtigt har etableret sig på den danske musikscene.
Strygekvartetten er opstået ud af et venskab og fælles kærlighed til strygekvartetrepertoiret.
Artos Kvartettens vision er at spille strygekvartet på allerhøjeste niveau, og med deres
engagement være med til at udbrede kendskabet til den fantastisk store mængde af skønne
værker, skrevet af de mest elskede komponister.
Repertoiret er i øjeblikket især strygekvartetter af Beethoven, men derudover også Haydn,
Mendelssohn, Barber og Ravel. Så i år får Beethoven »konkurrence« af både Haydn og Barber
– mange kender vist den smukke Adagio fra Barbers strygekvartet?

Program:

Medvirkende:

Haydn:
Strygekvartet
opus 77 nr. 1

Tue Lautrup,
violin

Beethoven:
Strygekvartet Nr. 12,
opus 127
Barber:
Strygekvartet
opus 11

Sara Lucy Foldager,
violin
Luminita Marin,
bratsch
Brian Friisholm,
cello.

En Schubert-aften
med to unge talenter
Onsdag d. 4. august kl. 19.30

Hvis man kun kunne høre een koncert denne sommer – hvilken skrækkelige tanke! – så var
vi nok mange der ville vælge en Schubert-aften.
Hvad er det der gør Schubert til noget særligt? Er det hans tragiske skæbne? (tænk kun at blive 31 år) Er det de underdejlige
melodier? De sarte, drømmeagtige landskaber, han fører os ind
i? Eller er det, at selv når Schubert er allermest lys og let, er der
alligevel som oftest en underklang af noget mørkt nedenunder?
Denne aften kan vi nyde nogle af Schuberts dejligste værker, når
violinist Christine Bernsted og pianist Ramez Mhaanna spiller
Schuberts Fantasi, som de netop har udgivet på CD, og desuden
Beethoven Kreutzersonate nr. 9.
Melankoli, inderlighed og indtagende charme – Schubert er et
dejligt bekendtskab.

Program:
Schubert: Fantasie for violin og klaver nr. 934 i C-dur, opus 159
Beethoven: Kreutzer Sonate for violin og klaver nr.9 i A-dur opus 47

En musikalsk familie
gennem tre generationer
Onsdag d. 11. august kl. 19.30

Benjamin Koppel er barnebarn af komponisten Herman D. Koppel, en af det 20. århundredes
største danske musikpersonligheder – og søn af Anders Koppel, kendt bl.a. for musikken til
»Dødens Triumf« – og han er nevø/bror/fætter til et mylder af andre musikalske »Koppel’er«.
Selv er han jazzsaxofonist og komponist, vinder af et utal af musikalske priser og kendt og
anerkendt for sin mangesidede musikalske begavelse og sin virtuositet.
Pianisten Rikke Sandberg er en del af eliten i dansk musikliv, og det har hun været siden sin
debut i 2002. Hun er en usædvanlig markant pianist, hvis talent synes at være uden begrænsninger – hun spiller lige så gerne (og lige så dygtigt!) musik, der er flere hundrede år gammel,
som musik der er skrevet i går.
I denne koncert med fokus på Koppel-familien får vi både en soloklaver afdeling, hvor Rikke
Sandberg spiller musik af bl.a. Herman D. Koppel og Carl Nielsen, som var Koppels store inspiration, og en klaver-og-saxofon afdeling, hvor vi får flere eksempler på Koppel-familiens
mangefacetterede musikalitet.
Detaljeret program kan ses på www.søbygaardkoncerterne.dk

Bach, Dowland
og danske sange
Onsdag d. 18. august kl. 19.30

Søbygaardkoncerterne er både stolte og taknemmelige over at kunne byde velkommen til
Michala Petri og Lars Hannibal her på Ærø.
Michala Petris karriere fra vidunderbarn til en af den klassiske musiks absolutte førstedamer
kan ikke rummes i dette beskedne program; hun har givet blokfløjten en renæssance, den ikke
har oplevet siden instrumentets storhedstid i barokken; og med sin utrolige virtuositet har
hun lagt alverdens koncertsale for sine fødder.
Både alene og sammen med Michala Petri har guitaristen Lars Hannibal udgivet et utal af CD’er
– senest med egne kompositioner og arrangementer af kendte og elskede danske sange.
Sammen kommer de nu til Ærø med et program som veksler mellem musik af Bach og renæssancekomponisten John Dowland og danske sange og stykker komponeret af Lars Hannibal.
Programmet har skiftevis tyngde og lethed – og er en afvekslende blanding af velkendt og nyt,
virtuositet og enkelhed.
Detaljeret program kan ses på www.søbygaardkoncerterne.dk

Årets børnekoncert
Torsdag d. 19. august kl. 10.00

Kun det bedste er godt nok til vores børn!
Det har altid været Søbygaardkoncerternes motto

Søbygaards Venner ønsker at give øens børn en RIGTIG koncertoplevelse. Ikke bare en koncertfilm eller et par musikere der underholder i skolens gymnastiksal, men en ægte, levende
koncertoplevelse med nogle af landets fineste professionelle musikere i vores smukke koncertsal på Søbygaard.
Børnekoncerten har efterhånden været en tradition i mange år, og dette år er ingen undtagelse.
I år vil blokfløjtevirtuosen Michala Petri og guitaristen Lars Hannibal fortælle lidt om deres
instrumenter, om at spille klassisk musik, og de vil give nogen prøver fra den foregående aftens koncert. På den måde håber vi at børnene vil få en dejlig oplevelse, og vil blive introduceret til musik, som de måske ellers ikke ville have hørt.
Bemærk venligst spilletiden: Koncerten spilles torsdag d. 19. august kl 10.00 i Søbygaardsalen.

Argentina og tangomusikken
gennem 100 år
Onsdag d. 15. september kl. 19.30
Traditionen tro afslutter vi sæsonen med en festlig koncert med lys på bordene og vin i glassene: Tango er sjæl, smerte, sensualitet - alle farver af følelser - og når musikken er af Astor
Piazzolla, er tango også international med et tonesprog, der rammer på tværs af stilarter og
generationer.
Tangokvintetten spiller Piazzolla, så man forstår, hvorfor han bliver omtalt som den mest fremtrædende tangokomponist i verden. Den komponist, der løftede tangoen fra de argentinske
barer, bordeller og danselokaler ind i koncertsalen ved at tilføje elementer fra klassisk musik
og jazz uden at forråde tangoens sjæl.
Tangokvintetten, bestående af Bjarne Hansen, violin, Jens Krøgholt, kontrabas, Ole Bartholin Kiilerich, klaver, Simon Krebs, guitar, og Branko Djordjevic, akkordeon, vil ikke kun
spille Piazolla for os, men også illustrere tangoens historie med billeder og filmklip for at vise
hvordan den er vævet sammen med Argentinas historie gennem 100 år.

Detaljeret program kan ses på www.søbygaardkoncerterne.dk

Søbygaardkoncerterne takker alle vore sponsorer
for deres uvurderlige støtte:
Hovedsponsorer:
STATENS KUNSTFOND
AUGUSTINUSFONDEN
DANSK SOLISTFORBUND

SOLISTFORENINGEN AF 1921
ÆRØ KOMMUNE
Sponsorer:

ADVOKATFYN A/S
Vråvejen 2, Ærøskøbing, tlf. 62 52 10 77

RISE SPAREKASSE
St. Rise Landevej 10, Ærøskøbing, tlf. 62 52 14 08

TØMRER- OG SNEDKERMESTER BJARNE HOLM
Oldevej 1B, Ærøskøbing,
tlf. 62 52 40 76 / 40 32 40 07

VOGNMAND SØREN HANSEN
Tranderupgade 8, Ærøskøbing,
tlf. 62 52 17 25 / 40 46 44 07

DANBO - BOLIGHUSET SØBY ÆRØ
Østerbro 48, Søby, tlf. 62 58 13 83

ÆRØ AUTO-CENTER
Skolevej 12, Marstal, tlf. 62 53 13 02

CHR. H.
Kirkestræde 13, Marstal, tlf. 62 53 10 60

ÆRØ BRAND FORSIKRING
Statene 12, Ærøskøbing, tlf. 62 52 28 29

DAGLI’BRUGSEN SØBY
Langebro 13, Søby, tlf. 62 58 12 64

ÆRØ CATERING
Rønnemosevej 4, Søby, tlf. 62 58 13 52 / 21 72 73 99

FINN’s BAGERI
Nørrebro 2, Søby, tlf. 62 58 10 65

ÆRØ MASKINER & VVS A/S
Dunkærgade 22, Ærøskøbing, tlf. 62 52 20 80

GRETHE MALER
Ny Møllergade 4, Marstal, tlf. 21 73 08 15

ÆRØSKØBING BAGERI ApS
Vestergade 62, Ærøskøbing, tlf. 62 52 10 31

ÆRØ TURISTFART/JESPER BUS
Bregninge Møllevej 3, Ærøskøbing, tlf. 62 58 13 13

ÆRØ BRYGGERI A/S
Vandværksvej 5, Ærøskøbing, tlf. 62 52 11 32

PIANO FORTE / FLEMMING HANSEN
Egenappevej 167, 5700 Svendborg,
tlf. 62 22 22 30

NAUTIC WOOD
Dokvej 3, Søby, tlf. 71 99 83 00

VIKING MINIMARKED OG VINHANDEL
Tranderupvej 31, Ærøskøbing, tlf. 62 52 16 53
PEDERSEN P. OG SØN ApS
Nørrebro 23, Søby, tlf. 40 43 60 78
MURERFIRMAET POUL ELMAN HANSEN ApS
Græsvængevej 16, Marstal,
tlf. 20 21 50 71 / 62 53 20 51
SR-ELECTRIC ApS
Lerbækken 4, Ærøskøbing, tlf. 62 52 20 00
STOKKEBY SMEDEFORRETNING I/S
Frederiksbergvej 2, Ærøskøbing, tlf. 62 52 11 79
SØBYLYST FERIELEJLIGHEDER
Østerbro 2-4, Søby, tlf. 62 58 11 20
SØBY SKIBSELEKTRO A/S
Dokvej 1, Søby, tlf. 62 58 13 75
ÆRØ REDNINGSKORPS OG
VOGNMANDSFORRETNING ApS
Dunkærgade 23, Ærøskøbing, tlf. 62 52 22 22
ÆRØ MØBLER A/S
Vestergade 10, Marstal, tlf. 62 53 13 86
Lerbækken 5, Ærøskøbing, tlf. 62 52 10 99

FIES STRIK
Albertslykke 10, Søby, tlf. 40 29 16 83
ÆRØSKØBING RØGERI
Ærøskøbing Havn 15, Ærøskøbing, Tlf. 62 52 40 07
PÅ TORVET
Torvet 7, Ærøskøbing
Café: tlf. 30 34 46 50 – Hotel: tlf. 28 72 46 50
KOPA RADIO OG TV CENTER ApS
Kongensgade 31, Marstal, tlf. 62 53 15 00
LENDAS GRILL’er
Ærøskøbing Havn 23, Ærøskøbing, tlf. 62 52 10 48
SUSANS KØKKEN
Ellehøjvej 1, Søby, tlf. 30 22 36 85
DEN GAMLE ISENKRAM
Søndergade 4, Ærøskøbing, tlf. 62 52 26 27
AUTOGÅRDEN
Reberbanen 61, Marstal, tlf. 62 53 17 20
SUPERBRUGSEN MARSTAL
Kirkestræde 2, Marstal, tlf. 62 53 17 80
BILLE KNUDSEN ISENKRAM
Kirkestræde 10, Marstal, tlf. 62 53 13 91

TRYK: MARK & STORM GRAFISK A/S · 5960 MARSTAL

