
Velkommen til Maren & Musikken 2008.
8. sæson. 

Vi fejrer SANGENS ÅR 

  I år er programmet hentet i sangens verden og vi præsenterer 
klassiske opera-arier, PH-viser, melankolsk tango og  munter operette samt 
ikke mindst danske sange .

Det ældste og mest benyttede musikinstrument er den menneskelige stemme.
Med sang kan meget udtrykkes, og det er det vi vil med M & M 2008.

To unge talentfulde sangerinder og en fremragende pianist - det kan vel ikke
blive bedre. Kunstnerne er specielt udvalgte til Maren & Musikken 2008. 
De har sammensat et meget varieret program, som præsenterer en buket af 
sange, der fører os vidt omkring.
Vi føres fra argentinsk tango til dansk sang via både opera og operette.

Dørene åbnes kl. 19.00 .       Kl. 19.30 præsenteres  kunstnerne. 
Der er opstillet borde i cafe' opstilling, og der kan købes kaffe og  kage 
hvis  man ønsker dette. Pris: Kaffe og kage   kr. 50.

Entré billetter af 50 kr. ( Billetter købes ved indgangen ).
( Der skal der ikke bestilles plads.)
............................................................................................................................
Det er hensigten at give Maren & Musikkens publikum en oplevelse ud over
det sædvanlige. Der skal være 'noget at tale om', og kvaliteten skal være den
bedste. Man skal have noget med sig hjem, som kan understøtte senere ople-
velser og skabe indsigt, og hermed også danne grundlag for en debat.

Også i år føler vi os overbeviste om, at dette vil lykkes, og vi håber at mange 
vil komme og tage del i den gode oplevelse.

Venlig hilsen
Mogens Sørensen,    Holstebro Musikskoles Aftenskole

Hanne Bøgh Nielsen, Den frie Musikskoles Aftenskole 

Den frie Musikskoles Aftenskole 
Holstebro Musikskoles Aftenskole

Maren  & Musikken
2008

Sang-buket
Opera, Viser, Tango, Operette.

Fredag d. 14. november kl.19.3o
på

Hotel Schaumburg
Nørregade 26, Holstebro.

de 3 K-er
Kiki Brandt

Kristine Eiler Ernst 

Erik Kaltoft
– en aften med to  unge sangerinder på hastig vej videre frem 

og en  pianist der kender vejen.
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Program:

Præsentation.
W.A.Mozart: Prenderò quel brunettino ( Cosi fan tutte )
Carl Nielsen: Solnedgang 

Æbleblomst
PH: Man binder os..
Carl Nielsen: Studie efter naturen, 

Til Asali 
Underlige aftenlufte

Edvard Grieg: Solveigs sang
PH: Nå-visen, 

I dit korte liv
George Gershwin: Summertime ( Porgy and Bess )
Giacomo Puccini: Blomsterduetten ( Madam Butterfly )     

                                        ---pause---

Giacomo Puccini: Quando m'en vo ( La Boheme )
Peter Tjaikovskij: Olga...   ( Eugen Onegin )
Giacomo Puccini: O mio babbino caro ( Gianni Schicchi )
Peter Tjaikovskij: Paulines arie ( Spader Dame )     
Charles Gounod: Je veux vivre ( Romeo og Julie )
Carlos Gardel: Mi Buenos Aires querido   Tango
Juan Carlos Cobian: Nostalgias   Tango
Johann Strauss: Adele..Lattercouplet. ( Flagermusen )
Georges Bizet: Habanera ( Carmen )   
Jacques Offenbach: Belle nuit. ( Hoffmanns eventyr )

*  

 de 3 K-er
K i k i,   K r i s t i n e  &  K a l t o f t

Kiki Brandt   ( sopran )

Kiki Brandt er uddannet ved Det Fynske
Musikkonservatorium.Startede sin karriere
med  flere musicals, bl.a. som Laurie i
Oklahoma, Sally Bowles i Caberet og Maria
i West Side Story.samt  My Fair Lady.
I 2005 vandt Kiki Brandt en 3. plads i
Operaens venner konkurrence for unge
sangere i Diamanten i Kbh.

          Kristine Eiler Ernst  ( mezzosopran) 

musikpædagogisk diplomeksamen fra 
Det Fynske Musikkonservatorium 2005.
Nu studerende på solistklassen.Udstrakt
virke som sanger og sangpædagog. Har
gjort sig bemærket som alsidig og
vidtfavnende sanger indenfor
lied-fortolkning, oratorium, kammermusik
og som medlem af tangokvartetten
 ”Cada Vez Mas” - argentinsk tango.

Erik Kaltoft
    ( pianist )
Vi kender ham fra de første Maren & Musikken
arrangementer. Han er professor ved Det Fynske
Musikkonservatorium, har udgivet mange CD'ere,
bl.a.. med musik af Holstebros første stads-
komponist, Jørgen Plaetner.
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