
Velkommen til Maren & Musikken 2009.
 I år følger vi op på en succes, og programmet er igen hentet i sangens verden.
Vi byder på sange og operaarier sunget af fremragende unge sangtalenter. 
To sopraner, som har bevist deres position blandt vore bedste unge sopraner.
Den ene sangerinde, Helle Ohrt, er dramatisk sopran.
På den lyriske side finder vi så aftenens anden sopran, Kirstine Bonde Pedersen. 
Pianisten, Louise Schrøder, er et kapitel for sig, en af vore fremmeste unge
akkompagnatører. Er der behov for det, og det får vi, kan Louise gøre det ud for
et helt operaorkester.
Alle tre kunstnere er eller har været tilknyttet Vestjysk Musikkonservatorium i
Esbjerg. 
Der kommer virkelig luft under sangens vinger, der først flyver en tur i Norden.
De første sange har Carl Nielsen skrevet musik til, så følger sange af P. Heise
og Edvard Grieg. Endelig sangen som Hugo Alfven skrev til Marie Krøyer  'Så
tag mit hjerte' og første afdeling slutter med W. Stenhammers sang Adagio.
Anden afdeling fører sangens vinger sydpå, hvorfra vi skal høre udvalgte
operaarier. Her er der ikke sparet på noget: store følelser, flammende
kærlighed, ildevarslende fare og dyb skuffelse.
Afdelingen slutter med arien 'Sang til månen'  fra A. Dvoraks opera Rusalka.
Vi får alle lejlighed til at synge med på en sang efter hver afdeling -
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 og føle at man har været tæt på og
vidne til noget, som kan understøtte senere oplevelser, skabe indsigt, og hermed
udbygge grundlaget for samtale. Også i år føler vi os overbevist om, at dette vil
lykkes, og vi håber, at mange vil komme og tage del i en god oplevelse.

Venlig hilsen
Mogens Sørensen,    Holstebro Musikskoles Aftenskole
Hanne Bøgh Nielsen, Den frie Musikskoles Aftenskole

Entré billetter : kr. 50
Billetter købes ved indgangen.   Der skal ikke bestilles plads.

Dørene åbnes kl. 19.00 .          Kl. 19.30 præsenteres  kunstnerne. 
Der er opstillet borde i cafe' opstilling, og der kan købes kaffe og  kage. 

Pris for Kaffe og kage  er  kr. 50.

Den frie Musikskoles Aftenskole 
Holstebro Musikskoles Aftenskole

Maren  & Musikken
2009

Sangens vinger
Nordiske sange - Opera, Operette.

Torsdag d. 19. november kl. 19.30
på

Hotel Schaumburg
Nørregade 26, Holstebro.

To sopraner & en pianist

Helle Ohrt
Kirstine Bonde Pedersen 

Louise Schrøder

– en aften med unge kunstnere, der brænder for sang og kan tænde et publikum. 

To sopraner og en pianist, der kan erstatte et operaorkester.
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Program:
Carl Nielsen: Potpourri 
(1865 - 1931) Skal blomsterne da visne

Æbleblomst

P. Heise: fra Dyveke - lieder
(1830 - 1879) Vildt vildt vildt suser blæsten

Næppe tør jeg tale
Det stiger, det stiger
Kannske vil der gå

E. Grieg: To brune øjne
(1852 - 1928) Jeg elsker dig

H.Alfven: Så tag mit hjerte
(1872 - 1961) 

W.Stenhammer: Adagio
(1871 - 1927) 

- - - -P a u s  e - - - -

W.A.Mozart: Batti, batti (Don Giovanni)
(1756 - 1791) E Susanna non vien....Dove sono (Figaros bryllup)

G. Puccini: Tu che di gel (Turandot)
(1858 - 1924) Quando men vo (La Boheme)

Vissi d'arte (Tosca) 

C.M. von Weber: Wie nahte mir der Schlummer (Freischütz)
(1786 - 1826) 

J. Strauss: Mein Herr Marquis (Flagermusen)
(1825 - 1899)

A. Dvorak: Rusalka (Rusalka)
(1841 - 1904)

Præsentation af kunstnerne.

Alle tre er uddannet på VMK 
Vestjysk Musikkonservatorium)

Helle Ohrt - sopran (dramatisk)
Elev af Armeen Rasmussen.
Synger i operakor, solist ved liedkoncerter
bestående af det romantiske repertoire samt
amerikansk musik. Medlem af Trio Fønix.
Helle har undervist i sang og klaver på flere
musikskoler, også Den frie Musikskoles
Aftenskole i Holstebro.

Kirstine Bonde Pedersen -sopran (lyrisk) 
Elev af Armeen Rasmussen
Har sine nyeste eksamenspapirer fyldt med 12-
taller .Hun har fået mange rosende ord med på
sin vej af anmelderne og har vundet flere priser,
sidst en flot 2. plads i en sangkonkurrence for 
 ” Unge danske sangere” i år,  2009.

Louise Schrøder
- pianist.
Diplom fra VMK
med akkompagnement og kammermusik som
speciale. Lærere: Tove Lønskov og Marianna
Shirinyan.
Louise har medvirket som pianist og som
'en-musiker-orkester' i flere operaopførelser,
bl.a. for Den Rullende Opera, som hun er
medstifter af. Hun har repeteret på Den Ny
Opera og spiller fast for Dansk-Tysk
Blæserakademi.
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