Kære musikvenner.
Nu går det snart løs:
I morgen, lørdag d. 11. juni åbnes der for billetsalget til den nye ambitøse festival "Klassiske
Koncerter -i Djurs og Mols”. Forsalget sker gennem Ebeltoft Tursitbureau, telefon: 86 34 14
00, ebeltoft@visitdjursland.com
Til august slår festivalen dørene op til dejlige sommerkoncerter og store musikoplevelser -i
Djurs og Mols.
Indbydende og overraskende lokaliteter i Nationalpark Mols Bjerge danner klangbund for de
”Klassiske Koncerter -i Djurs og Mols”. Prisvindende ensembler og solister inviterer til det
bedste inden for skandinavisk kammermusik i en festival på 4 dage. Festivalen finder sted
første gang d. 5-8 august 2011.
Velkommen til en begivenhed på højt kunstnerisk niveau, hvor publikum samtidig får en særlig
chance for at komme helt ind under huden på den intime kammermusik. Fællesskab omkring
musikken og publikumsinddragelse er en væsentlig del af festivalen. Med åbne prøver, hvor
man får mulighed for at "kigge ind i værkstedet", "snack og snak" med musikerne efter
koncerterne, workshop og med en særlig sing-alongkoncert med picnickurve i en lavdal i Mols
Bjerge med fantastisk akustik, hvor musikken kan få frit løb til en hyggelig eftermiddag for
hele familien.
De mange enestående lokaliteter, der findes i Syddjurs, både i naturen og i egnens kulturelle rum, har inspireret til at
finde nye scener, der kan give koncertoplevelserne en ekstra dimension og resonans. Lige fra solnedgangskoncert i
Sletterhage Fyr, strygetriokoncert midt i Bjørn Nørgårds glasudstilling på Glasmuseet Ebeltoft, midt ude i Mols Bjerge,
på Rugaard Gods m.m.
Kroger Kvartetten, der gennem 10 år har markeret sig blandt de førende danske kammermusikensembler bl.a. som
vinder af P2 Prisen 2009, er basisensemble ved festivalen. Desuden er festivalen så heldig at kunne præsentere nogle af
de mest fremtrædende og "hotte" solister og ensembler i Danmark -nemlig mezzosopranen Andrea Pellegrini,
pianisten Katrine Gislinge, cellisten Jakob Kullberg, P2-vinderen Trio Aristos m.fl. Læs hele koncertprogrammet
på www.klassiske-koncerter.dk
Festivalen takker sine sponsorer og samarbejdspartnere:
Lag Djursland, Syddjurs Kommune, Augustinus Fonden, Oticon Fonden, Borgerforeningen Mols, Destination
Djursland, Ebeltoft Kulturhus og Sletterhage Fyrs Venner m.fl.

Vel mødt til store musikoplevelser på nært hold!
Venlig hilsen
Foreningen "Klassiske Koncerter -i Djurs og Mols"
v. formand og violinist
Maj Kullberg Øllgaard
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