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SENSOMMERFESTIVAL i KUMUS

    ‘Viva
Piazzolla’



‘Viva Piazzolla’
Ensemble Storstrøm præsenterer 
Sensommerfestival i KUMUS

SØNDAG d. 19/09 
11.00  Søndags-brunchplatte i museets café (forudbestilt tilkøb).

12.30 Artist Talk i KUMUS
 mød ensemblets huskomponist 2021 Miguel del Àguila 
Ordinær billet: kr. 110,-
Medl. af ensemblets venneforening: kr. 85,-
Unge under 26 år: kr. 85,-

13.30 Kage og kaffe/te på Herregården (inkl. i Artist Talk billetpris og   
 tilkøb, hvis der kun løses billet til koncerten kl. 14.30)

14.30 på Fuglsang Herregård
 ‘Viva Piazzolla – ‘Viva el tango’  
 Gade, Stravinskij, Schnittke, Piazzolla, del Águila
 I pausen serveres et glas vin (inkluderet i billetprisen).
 Efter koncerten forudbestilt tapas-platte på Herregården.

Ordinær billet: kr. 225,-
Medl. af ensemblets venneforening: kr. 175,-
Unge under 26 år: kr. 60,-

FREDAG d. 17/09
19.30 Åbningskoncert i KUMUS
‘Med Piazzolla i Danmark’
Piazzolla, del Águila, Koppel, Nørgård
Der serveres et glas i pausen (inkluderet i billetprisen).
TILKØB: Før koncerten kan man spise en forudbestilt 
Piazolla-bagel og nyde lidt at drikke fra museets café. 
Ordinær billet: kr. 225,-
Medl. af ensemblets venneforening: kr. 175,-
Unge under 26 år: kr. 60,-

LØRDAG d. 18/09 i KUMUS
13.30 Artist Talk – med Rofelt og del Águila
Efter koncerten serveres kage og kaffe/te (inkluderet i billetprisen).

14.30 koncert ‘Modsætninger?’ – Rofelt, Brahms, Águila
Ordinær billet: kr. 225,-
Medl. af ensemblets venneforening: kr. 175,-
Unge under 26 år: kr. 60,-

19.30  koncert ‘Sensommersange’
 med og af visesanger MC Hansen
Der sælges fadøl i pausen.
Før koncerten kan man nyde en forudbestilt
festival-platte fra caféen.
Ordinær billet: kr. 175,-
Medl. af ensemblets venneforening: kr. 125,-
Unge under 26 år: kr. 25,-

FUGLSANG KUNSTMUSEUM TIL FESTIVAL-RABATPRIS
Fredag, lørdag og søndag – pr. pers. pr. dag kr. 65,- 
Partoutkort gældende for alle 3 dage – pr. pers. kr. 110,-
Tilkøbes sammen med bestilling af koncertbillet.

Som medlem af Venneforeningen kan du gratis tage en gæst 
(ikke medlem) med til en koncert, du har løst billet til. 

FORUDBESTILTE TILKØB 
Tilkøb foretages ved billetbestilling via place2book.dk 
min. 3 dage før eller ved henvendelse til ensemblets kontor: 
info@ensemblet.dk /tlf. 2967 1002
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Ensemblet nyder godt af et inspirerende samarbejde med de andre 
institutioner, som er en del af Kulturcentret Fuglsang. 
Afslutningskoncerten med middag afholdes i Fuglsang Herregårds 
smukke sal og et festivalbesøg vil naturligt inkludere museumsbe-
søg med rabat og lidt frisk luft i den smukke park.

Vores festival er en musikfest, og som sådan vil der ikke mangle 
mulighed for at nyde hinandens selskab og mange kulinariske læk-
kerier i løbet af dagene.

Vi glæder os til at dele det hele med jer!

Lad os sammen bevæges, berøres og begejstres
Maj Kullberg, ensemblechef

Kære publikum
Når ensemblet slår dørene op til vores Sensommerfestival i 
KUMUS, er det mere end en koncertrække vi inviterer til. 
Det er mødet omkring musikken, der er i centrum – nærværet, 
intensiteten og fællesskabet, der opstår, når vi deler de musikalske 
stjernestunder med hinanden.

Festivalen fejrer i år 100 års-fødselaren Astor Piazzolla med en 
varmblodig og forførende grundstemning i løbet af weekenden. 

Hvad sker der, når Piazzollas varme rytmer møder det nordiske? 
Vi har flere nyskrevne danske værker på programmet, bl.a. en 
uropførelse af Kasper Rofelt og en hel aften med nye viser af 
MC Hansen. Det kulturmøde vil vi dykke ned i til artist talks og 
under koncerterne, og går man udenfor imellem koncerterne i den 
skønne natur omkring Skejten vil kontrasten mellem de sydameri-
kanske toner og det kølige sensommervejr nok også give en særlig 
stemning. Netop naturen og det nordiske er to af de kunstneriske 
linjer, som ensemblet følger de næste år.

Under festivalen har vi i år besøg af to solister fra de internatio-
nale scener, vores danske verdensstjerne Bjarke Mogensen på 
accordeon samt den franske harpelegende Fabrice Pierre, som 
både vil træde ind og hjælpe som assistent i ensemblet og optræde 
som solist.

Vi får ligeledes besøg fra USA af vores sydamerikanske huskom-
ponist Miguel del Águila, som vi ser frem til at møde på nært 
hold.
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MEDVIRKENDE
Ensemble Storstrøm 
Svend Melbye, fløjte
Som Howie, klarinet
Gunnar Eckhoff, fagot
Jakob Westh, klaver
Stéphane Tran Ngoc, violin
Piotr Zelazny, bratsch
Tobias Gørvild Lautrup, cello

GÆSTER
Bjarke Mogensen, accordeon
Fabrice Pierre, harpe /arr.
MC Hansen, Singer-songwriter
Anne Marie Granau, dirigent

Kunstnerisk rådgiver
Toke Lund Christiansen
Festivalteam
Bjørn Meldgaard, regissør
Lone Johannessen, festivalhjælper
Helle Vissing, sekretær og festivalorganisator

OM ENSEMBLE STORSTRØM

Ensemble Storstrøm er den klassiske mu-
siks drivkraft i regionen. Fire kommuner i 
Kulturregion Storstrøm står sammen med 
Statens Kunstfond bag ensemblet som et 
af landets basisensembler med 8 fastan-
satte professionelle musikere. 

Ensemblet blev dannet i 1991 og fik i 2016 
hjemsted i den nyrenoverede bygning 
KUMUS på Fuglsang. Udover sensom-
merfestivalen afholdes en forårsfestival, 
som foregår i de tre andre bidragskom-
muner på skift.

Med klassiske koncerter på højt niveau 
og med musikpædagogisk indsats, skaber 
ensemblet stjernestunder gennem et bredt 
spektrum af aktiviteter, fra musikalsk 
samskabelse med børn og kreative projek-
ter med andre kulturaktører til koncerter 
med de største klassiske værker og bestil-
linger hos tidens fremmeste komponister.             

7Svend Melbye, fløjte
Foto: Ingrid Riis



Miguel del Águilla er ensemblets
composer in residence 2021

Tango, tango, mere tango

Der skal to til en Tango. Siger man. 
Men som forfatteren Georg Metz har 
påpeget, så skal der desuden også mindst 
én til at spille musikken! Tangoen er 
indbegrebet af ekstreme positioner: en 

nærmest macho-førende mand i den mest erotiske, forførende 
dans man kender. Man kunne forledes til at tro, at dette var no-
go i 2021, men så enkel er kunstens veje ikke. Tangodans bliver 
dyrket intenst og af mange i klubber og ved dansestævner, og 
musikken som kunstform har aldrig været mere nærværende end 
i vor tid. 
Hvis nogen for 20 år siden havde nævnt navnet Astor Piazzolla 
ville ingen eller få nikke genkendende. Det er anderledes nu. 
Ingen anden komponist har i nyere tid fået så megen opmærk-
somhed og spilletid. Piazzollas musik er i pagt med nutiden, 
og Piazzolla har løftet tangoen op i et artistisk, instrumentalt 
niveau og med flere referencer til klassisk musik. Ikke så mærke-
ligt når man betænker, at Piazzolla har uddannet sig i Paris hos 
bl.a. Nadia Boulenger; en Madamme, der gennem generationer 
var den, man frekventerede som ung, talentfuld komponist (her 
iblandt Per Nørgård). Den argentinske tango er i sin oprindelse 
udsprunget af arbejderklassen i Buenos Arios’ havnekvarter og er 
sit væsen revolutionær. I Piazzollas tangoer finder vi det kraftfulde 
og rytmisk pågående kombineret med en ekstrem følsomhed. I det 
traditionelle tangoorkester spiller den lille harmonika, bandoneón 
hovedrollen flankeret af violiner, bas, klaver, guitar og sommeti-
der et par blæsere. Alene derfor er Piazzollas musik som skabt til 
Bjarke Mogensens koncertinstrument, accordeon. 

 
Toke Lund Christiansen, 
ensemblets kunstneriske rådgiver 9



SEPTEMBER 

Fredag d. 17.
kl. 19.30

Ensemble Storstrøm tog på eget initiativ kontakt til komponisten 
Miguel del Águila. For musikerne er det af stor betydning at 
kunne interagere med en komponist, og samarbejdet med Águila 
har udviklet sig både på det professionelle og venskabelige plan. 

Del Águila skriver ofte tangoinspireret musik, men han har også 
andre strenge at spille på. Komponisten er i sandhed kosmopolit: 
Født i Uruguay, komponistuddannet i San Francisco og Wien og 
med stor karriere i New York. Hans mange værker repræsenterer 
genrer som kammermusik, klaver- orkester- og korværker og ikke 
mindst solokoncerter i tangostil for bl.a. cello, bratsch og klarinet.

Anders Koppel er med sin tonalt baserede musik en ener i dansk 
musikliv. Hvis man taler om hybridmusik og en mulig udvikling 
hen imod, at det ‘klassiske’ og det ‘rytmiske’ vil finde hinanden 
og skabe helt nye ‘ismer’, så er Koppel en eksponent for denne ud-
vikling. En utrolig skaberkraft har, fra begyndelsen med rockbal-
letten ‘Dødens Triumf’, ført til et kæmpe katalog af kammer- og 
orkesterværker, hvor ikke mindst de ‘oversete’ instrumenter som 
fx. marimba, saxofon og accordeon er blevet generøst tilgodeset.  
 
Johannes Brahms placerer sig i musikhistorien midt mellem 
wienerklassik og romantik. Brede linjer, svulmende harmonier og 
mørklødede klangfarver. Trioen for klarinet, cello og klaver, kom-
poneret af en 58-årig komponist, er ikke så streng i formen som 
mange andre Brahms-værker, men nærmest fabulerende.
Fire veloplagte satser hvor, som det er blevet udlagt, det klin-
ger “som om instrumenterne er forelskede i hinanden”. Sikkert er det, 
at Brahms var dybt fascineret af klarinettisten Richard Mühl-
felds udtryksfulde spil, og ved uropførelsen i december 1891 sad 
Brahms selv ved klaveret.

Åbningskoncert: ‘Med Piazzolla i Danmark’

Astor Piazzolla (1921-1992): ‘Verano Porteño’
(Sommer i Buenos Aires)

Anders Koppel (f. 1947): Allegro Con Brio
Astor Piazzolla: ‘Adios Noniño’ for soloaccordeon 

solist, Bjarke Mogensen

Miguel del Águila (f. 1957): Malambo
pause

Johannes Brahms (1833-97) 
Klarinettrio, a-mol, Opus 114

Allegro – Adagio – Andantino grazioso – Allegro
Per Nørgård (f.1932) – arr. Martin Lohse (2015): 

Recall (1968/1977) 
Cántico antici – Villanesca – Rondino

Per Nørgård nærmer sig sine 90 år, og avantgardekomponisten 
fra 1960erne er i dag at betragte som en klassiker. Forunderligt 
at kunne følge Nørgårds lange rejse gennem uendelighedsrækker, 
heksesøer, og udviklingen fra gennembruddet med den 3. symfoni 
og udforskning af alle orkestrets mulige klangfarver i de følgende 
seks symfonier. Vi skal følge komponisten i værket Recall – skabt i 
tre epoker fra uropførelsen (1968) revisionen (1977) og i en instru-
mentation ved komponisten Martin Lohse (2015).

PROGRAMNOTER: TOKE LUND CHRISTIANSEN 11



Kasper Rofelt bliver af Per Nørgård 
fremhævet som en af de mest nyska-
bende og interessante, danske kompo-
nister. Selv fremhæver komponisten, 
at han arbejder i to spor, hvor det 
første skabes i en atonal verden med 
træk fra centraleuropæiske strømnin-
ger. Det andet spor er mere intuitivt, 
benytter sig af en form for fritonalitet 
og ofte med et lyrisk præg.
Men uanset stilen så vidner Rofelts værker om en musikalsk 
nysgerrighed, stor fantasi og med en udnyttelse af instrumenternes 
klanglige og tekniske muligheder. Et usædvanligt univers og med 
tilbud til os lyttere om rejser til helt nye steder.

SEPTEMBER 

Lørdag d. 18.
kl. 13.30

‘Modsætninger?’

Kl. 13.30: Artist Talk med Águila og Rofelt
Toke Lund Christiansen er vært.

Kl. 14.30
Kasper Rofelt (f.1982)

Dichotomy (UROPFØRELSE)  Dirigent: Anne Marie Granau
1st Movement – 2nd Movement

Johannes Brahms (1833-97) – arr. Fabrice Pierre
3 Intermezzi, Opus 117

Andante moderato – Andante non troppo e con molto espressione
Andante con moto

Miguel del Águila (f.1957)
Clocks

Shelves Full of Clocks – Midnight Strikes – Old Clock´s Story
Sundial 2000 B.C. – Romance of the Swiss Clock and the Old Clock

The Joy of Keeping Time
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Sangeren MC Hansen og ensemblet
Denne aften byder Ensemblet på Sensommersange, og det bliver 
i et fortsat samarbejde med MC Hansen. Visesangeren og 
historiefortælleren er, med egne ord, “blevet klappet en del på skulderen 
gennem tiden”, og sandt er det, at MC har modtaget en hel række 
priser for sin musikalitet og veloplagte humor. 

Med ensemblet kommer vi også til at nyde Egil Harders udødelige 
Den Blå Anemone, Hugo Alfvéns Värmlandsvisen (og det selvom vi sta-
dig er noget stødt over, at han tillod sig at bortføre Marie Krøyer), 
og endelig skal vi opleve endnu mere Piazzolla arrangeret af vores 
franske gæsteharpenist, Fabrice Pierre.  

‘Sensommersange’

Egil Harder (1917-1997) – arr. Torben Kjær
Den blå Anemone
MC Hansen (f. 1978)

Morgendagens Stjerner – arr. Mette Dahl Kristensen
Smulte vande, bakketop – arr. Bebe Risenfors

Syv Ege – arr. Mette Dahl Kristensen

Astor Piazzolla (1921-1992) – arr. Fabrice Pierre 
Oblivion

MC Hansen
Balladen om Balle Lars – arr. Mette Dahl Kristensen

Hugo Alfvén (1872-1960) – arr. Hans Bodin
Värmlandsvisan

MC Hansen
Lykken er – arr. Mette Dahl Kristensen

Himlen hænger lavt – arr. Mette Dahl Kristensen
Vise om Jungshoved – arr. Jakob Westh

SEPTEMBER 

Lørdag d. 18.
kl. 19.30
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SEPTEMBER 

Søndag d. 19.
kl. 12.30

Igor Stravinsky var verdensmester i at iføre sig en (stil)maske, 
der hver gang passede perfekt til lejligheden. Men Stravinsky er 
så personlig i sit tonesprog, at ingen forklædning kan maskere 
ham til ukendelighed: Barokstilisering som i Pulcinella, italiensk 
Commedia dell’arte i Petrushka, Berg/Webern ekspressionisme, 
cirkus-valse for så også at kaste en Tango-Waltz-Ragtime ind i 
Historien om en Soldat. I kunsthistorien har han med sin geniale 
alsidighed nok kun sit sidestykke hos en Picasso og måske hos 
forklædningskunstneren Mozart. 

Også hos sortseeren og melankolikeren Alfred Schnittke finder 
vi en tango, og med en for ham typisk titel, Tango in a Madhouse. 
Schnittke har som russer stået noget i skyggen af den altfavnende 
Schostakovitch, men Schnittke er i dag at finde på koncertpro-
grammerne verden over. 

På forunderlig vis lykkedes det på få dage Jacob Gade at ryste en 
tango ud af ærmet, en tango der spiller fuldt op til den sensuelle, 
argentinske tango. Hemmeligheden ved Gades Tango Jalousie er 
formodentlig, at Vers og Refræn hver for sig har kvalitet som en 
evergreen. 

Nu var det ikke kun et lykkekast fra Gades side. Tango Jalousie 
er omgivet af et væld af valse, tangoer og foxtrots, bl.a. ‘Mig og 
Maggeduddi’, men kun Tango Jalousie placerede sig internationalt, 
og det, så den gennem årtier blev den mest spillede komposition i 
verden. Talrige indspilninger har gennem årene relanceret Tango 
Jalousie på verdenstoppen – i 2020 i en indspilning med Wiener-
filharmonikerne. 

‘Viva Piazzolla – Viva el tango’

Kl. 12.30: Artist Talk med Águila 
– mød ensemblets huskomponist 2021

Kl. 14.30 på Fuglsang Herregård
Jacob Gade (1879-1963) – arr. Miranda Harding

Tango Jalousie 
Igor Stravinskij (1882-1971) 

Tango-Walz-Ragtime fra ‘Historien om en Soldat’
Alfred Schnittke (1934-98)

Tango in a Madhouse for violin og klaver
Astor Piazzolla (1921-92) – arr. Bjarke Mogensen

Coral fra Suite Punta del Este 
Le Grand Tango – arr. Fabrice Pierre

pause
Miguel del Águila (f. 1957)

Salon Buenos Aires  
Samba – Tango to Dream – Obsessed Milonga

Astor Piazzolla – arr. Bjarke Mogensen
Fuga y Misterio, Contramilonga og Novitango
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Det er 30 år siden, at Ensemble Storstrøm havde sin før-
ste arbejdsdag. Der er tre musikere i ensemblet, som har været 
med hele vejen fra den første idé til den etablerede og velrenomme-
rede kulturinstitution, ensemblet er i dag. Jakob, Svend og Mette 
var med fra første ansøgningsrunde. Piotr og Gunnar kom til kort 
efter.

Der var højt til loftet, da man besluttede at etablere et basis-
ensemble i landsdelen for 30 år siden. Man ville ansætte de bedste 
musikere – uanset hvilket instrument, de spillede på! Det betød, 
at det blev en meget speciel instrumentsammensætning ensemblet 
startede med, som inkluderede både trompet, fløjte, cello, harpe og 
klaver. Senere kom lidt flere til. Der var ikke skrevet noget musik 
for denne besætning, men det blev der! Nu er der skrevet over 110 
værker til ensemblet af især danske komponister, mange kreative 
børneforestillinger og det er en skatkiste af noder til alt fra nyt-
årskoncerter, skolekoncerter, cd-indspilninger mm, der nu ligger i 
ensemblets arkiver i KUMUS ved Fuglsang.

Hjemsteder:
1. maj 1991 oprettedes ‘Basisensemblet i Storstrøms Amt’. Kom-
ponisten og dirigenten Svend Aaquist blev ansat som kunstnerisk 
og administrativ leder, og efter nogle intense indledende møder 
hjemme hos ham begyndte prøverne i et lokale ensemblet fik stillet 
til rådighed i underetagen på Nykøbing Falsters Musikskole.

I 1997 lykkedes det ensemblets daværende leder, Finn Hansen, at 
få en aftale med Det Classenske Fideicommis om at Storstrøms 
Kammerensemble kunne etablere sig i Fuglsang Herregaards 
historiske bygninger. Her havde musiklivet gode og inspirerende 
rammer, som gik over 100 år tilbage i tiden, og i samarbejde med 
Fuglsang Musikforening, som i år fejrer 25-års jubilæum, tiltrak 
stedet både publikum og mange gæstesolister.

I 2016 blev den tidligere forpagterbolig til Fuglsang Herregård fra 
1863 efter en gennemgribende renovering og ombygning indviet 
som ‘KUMUS’ – et center for musik og kunst på Lolland-Falster 
under ensemblechef Claus Dues ledelse.

Bygningen med den enestående kammermusiksal deles mellem 
ensemblet og Fuglsang Kunstmuseums formidlingsafdeling. 

I alle år har ensemblet bestræbt sig på at formidle musikalske 
stjernestunder ud til et meget forskelligt publikum og i alle mulige 
sammenhænge, hvor musikken kan give og skabe mening.

Maj Kullberg, ensemblechef
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En lang række samarbejder med fremtrædende nulevende kompo-
nister har resulteret i et utal af nyskrevne koncerter, kammermusik 
og soloværker dedikeret til Bjarke Mogensen. Bjarke Mogensen og 
Ensemble Storstrøm har spillet sammen i adskillige projekter gen-
nem årene. Et fælles cd-projekt er på bedding.

Ensemblets composer-in-residence 2021 er den amerikansk/
sydamerikanske komponist Miguel del Águila, som er født i 
Uruguay. Han medvirker med artist talks og foredrag på årets 
Sensommerfestival. 
Águila var i 2020 huskomponist for Orchestra of America, han 
har været nomineret til 3 Grammyer og hans værker er blevet be-
stilt af orkestre verden over. Han har skrevet over 130 værker, som 
kombinerer drama, drivende rytmer og et nostalgisk sydameri-
kansk element. Hans værker bliver spillet på over 200 fremførelser 
om året og er blevet beskrevet som “brilliant and witty” (New York 
Times), “sonically dazzling” (L.A. Times) og “expressive and dramatic” 
(American Record Guide). Aguila skriver og arrangerer i løbet af 
året flere værker til ensemblet, og ved festivalen spilles et værk af 
Águila ved stort set hver koncert som gennemgående tråd. Samar-
bejdet er støttet af Statens Kunstfond.

M.C. Hansen, prisvindende singer-song writer og historiefortæl-
ler, har vundet flere priser – blandt andet blev han Årets Sang-
skriver ved Danish Music Awards Folk 2017, årets musikalske 
iværksætter i 2018 og samme år tildelte komponistforeningen DPA 
ham deres PÅskønnelseslegat. Den musikalske inspiration spænder 
fra amerikansk folk- og countrymusik til dansk historiefortælling 
a lá Benny Andersen. Fra Woody Guthrie, Bob Dylan og Townes 
Van Zandt til Ulf Lundell og Allan Olsen. På Niels Hausgaardsk 
manér leverer M.C. Hansen alle sine historier med lige dele for-
tællelyst og humor. 

Bjarke Mogensen, accordeon, har givet solokoncerter i store 
dele af verden fra New York til Moskva og fra Island til Tyrkiet. 
Han har spillet kammermusik med violinisten Augustin Dumay 
og optræder jævnligt med Gidon Kremer og hans verdensberømte 
ensemble Kremerata Baltica. Bjarke Mogensen har som solist 
desuden samarbejdet med orkestre som Moscow Virtuosi, DR 
Symfoniorkestret og Copenhagen Phil. under ledelse af dirigenter 
som John Storgårds, Lan Shui og Vladimir Spivakov. 
Hans repertoire er nærmest grænseløst og går fra folkemusik og 
hans egne transkriptioner til helt nyskrevne værker for accordeon. 
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Det er igennem historierne M.C. Hansen ser publikum på den 
anden side af scenekanten i øjnene. Det handler om at bringe hi-
storierne så tæt på publikum som muligt. Det er derfor, han nu er 
begyndt både at gendigte sine engelske sange på dansk og skrive 
nye på sit modersmål. Ensemble Storstrøm har i 2018 indspillet en 
cd med M.C. Hansen og tager nu samarbejdet op igen med nye 
sange arrangeret af Mette Dahl Kristensen fra bandet Who Killed 
Bambi.

Den danske komponist Kasper Rofelt (f. 1984)  studerede 
komposition hos bl.a. Bent Sørensen, Niels Rosing-Schow og Per 
Nørgaard. Rofelt har en omfattende værkproduktion for mange 
forskellige instrumentbesætninger og genrer. Hovedværkerne 
tæller koncerter for accordeon og saxofon, symfoni nr. 1, en række 
soloværker for klaver, accordeon, guitar og slagtøj og sange med 
tekster af Pia Tafdrup og Lorca. Indtil videre er Rofelts værker 
blevet opført i alle de skandinaviske lande, i USA, de baltiske 
lande, Rusland, Kina og i Europa. Han har samarbejdet med en 
lang række af landets kendte solister og ensembler, som har spillet 
hans værker. Bl.a. Michala Petri, Bjarke Mogensen, Jakob Kull-
berg, Odense Symfoniorkester og mange flere.
Cellokoncerten ‘Night Phase’ blev i 2018 hædret med en præmi-
ering fra Statens Kunstfond blandt adskillige hædersbevisninger 
der er tilfaldet komponisten gennem årene. Ensemble Storstrøm er 
i gang med at indspille en portræt-cd med Rofelts kammermusik-
værker, som skal udkomme på DaCapo Records i 2022.

Fabrice Pierre er en legende inden for harpeverdenen med en 
international karriere både som harpenist og dirigent. Han holder 
jævnligt koncerter og masterclasses på festivaler som Kuhmo, 
Gubbio, Prades, Kitakyushu, Musicades of Lyon og Music Today i 
Tokyo, og med mange nyskrevne værker på repertoiret. Hans tal-

rige indspilninger på bl.a. EMI Records og Naxos tæller solo- og 
kammermusikværker af Caplet, Debussy, Doppler, Fauré, Louvier, 
Mozart, Ravel og Takemitsu. Fabrice Pierre blev i 1980 udnævnt 
som assisterende dirigent af Pierre Boulez for det kendte nymusi-
kensemble Ensemble Intercontemporain, i 1984 vandt han første 
pris i Marie-Antoinette Cazala International Harp Competition 
i Frankrig og blev samme år udnævnt harpeprofesser på konser-
vatoriet i Lyon. Her har han siden 1997 været kunstnerisk leder 
af l’Atelier du XXème Siècle. Ensemble Storstrøm er glade for, at 
Fabrice Pierre ved dette års festival både vil træde ind som har-
pevikar for vores harpenist Mette Franck som en del af ensemblet 
og medvirke i mere solistiske værker og sine egne arrangementer 
– bl.a. af Piazzolla for harpekvintet.

Anne Marie Granau (f.1975) er uddannet kor- og orkesterdiri-
gent fra hhv. Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums dirigent-
klasse og Royal College of Music i London. 
Hun dirigerer både orkester, opera og kor, og har arbejdet med 
blandt andre Athelas Sinfonietta, Ars Nova Cph, Den Jyske 
Operas kor, Det Kgl. Kapel, Sønderjyllands Symfoniorkester, DR 
Vokalensemblet, St. Petersburg Chamber Philharmonic (uropfø-
relse af Fundals harpekoncert) samt Malmö Kammarkör. Senere 
på året dirigerer hun Aalborg Symfoniorkesters julekoncerter og 
i sommer dirigerede hun en anmelderroste opsætning af Leon-
cavallos̀  ‘Pagliacci’ som cirkus-opera på Copenhagen Operafesti-
val og på Samsø.

Hun har ved flere lejligheder dirigeret Ensemble Storstrøm tidli-
gere. Bl.a. i Pernille Sejlunds Magnificat i anledning af Maribo 
Domkirkes 800 år jubilæum og ved ca 3 årlige efterårskoncerter i 
samarbejde med Sankt Annæ Pigekor, som hun er daglig chefdi-
rigent for.



KOMMENDE KONCERTER OG ARR. 2021/22

1/10 Kulturnat Nykøbing F. 
 Vinbar med landskabsmalerier i ord og toner

2/10 Orenæs Saloner
 Ensemblet spiller Matthison-Hansen

8-10/11  Elverskud med Det Unge vokalensemble
 Et romantisk mesterværk i en lys nutidig fortolkning
 Solister:  Frederikke Kampmann, Anne-Sofie Søby, 
 Lauritz Thomsen. Dirigent: Poul Emborg

30/10 Første workshop med det nye børne- og
 ungdomsensemble Understrømmen.

3/11 Generalforsamling og arrangement 
 med barokinstruktion for venneforeningen i KUMUS

 3. og 4. november:  Lokale Kulturvælgermøder

Sæsonprogram – Goldberg Variationer
10/11 Fuglsang Saloner
 I samarbejde med Fuglsang Kunstmuseum
14/11 Kompagnihuset, Næstved 
 Bach’s Obokoncert mm. DR Transmission 
17/11 Kongsted Kirke
18/11 Sankt Nikolai Kirke, Nakskov
20/11 Galleri Emmaus, Haslev Kirke
21/11 Klosterkirken, Nyk.F. bliv opdateret på www.ensemblet.dk

Julekoncerter for hele familien
med lokale børnekor og vært Silja Okking 
30/11 Sankt Peders Kirke i Næstved
1/12 Sakskøbing Kirke
2/12 Faxe Kirke
3/12 Lolland med Lolland Musikskoles kor

JuleKNAS-koncerter
10/12  NØF Kulturhus, Horbelev
12/12 Fuglsang Herregård

Nytårskoncerter 2022 med sopran Amelia Jakobsson
8/1 KUMUS-gruppen 
9/1 Stormarkskirken
10/1 Tåstrup Musikforening
16/1 Kultunariet, Haslev
22/1 Fejø Skole
23/1 Klosterkirken, Nyk. F

3/2 Sange fra et ægteskab – Glyptoteket, Kbh
 med Lotte Andersen, skuespiller



ESV – ENSEMBLE STORSTRØMS VENNEFORENING

ESV har til formål at støtte op om vores kammerensemble, både 
ved økonomisk støtte til særskilte mindre formål og ved person-
hjælp til afvikling af ensemblets mange aktiviteter. 
Grundlaget for dette er ESV’s mange medlemmers (ca. 180 p.t.) 
kontingent á 100 kr.

ESV har fast mindst to årlige arrangementer: vores generalfor-
samling i maj måned altid ledsaget af kreativt musikalsk input 
fra ensemblet og så vores nytårsparole med musik og ofte et glas 
champagne.

Der har desværre også her været en mindre aktivitet pga. Covid 
19. Til vores kommende kammermusikfestival får ESV venner 
som en ny yderligere fordel: Tag en bekendt med gratis til de 
koncerter du har budt ind på og betalt for!!

På ESV`s bestyrelses vegne
Henning Kamper, fmd. 
formand for Ensemble Storstrøms Venneforening

Der er mange muligheder for vandreture i naturen omkring 
Fuglsang og KUMUS. Skejten er området, der strækker sig fra 
Fuglsangs have ned mod Guldborgsund.

Skejten er et dansk nationalt landskabsklenodie og kunstnere 
har i mere end 100 år holdt til på stedet. Det ses bl.a. på 2 store 
malerier af Olaf Rude, der hænger i folketingssalen. Området har 
været frivilligt fredet siden ca 1917. Her vokser store egetræer, hvis 
alder er skønnet til at være op til ca 350 år. 

Der er også mulighed for at besøge Naturlandets 
infopunkt Fuglsang med information om den nær- 
liggende natur i Den gl. Smedje.

Luftfoto: Visit Lolland-Faslter

Ensemble Storstrøm, KUMUS glasgang
Foto: Ingrid Riis



Vi har to uropførelser på 
festivalen af den danske mester 
Poul Ruders og af den 
svenske komponist Andrea 
Tarrodi.
Et særlig musikalsk postkort til 
børnene sendes afsted søndag 
formiddag fra Globen.

Vi fejrer 200 året for den fran-
ske komponist César Franck 
på forskellige spændende scener 
på Lolland. Festivalens stjerne-
hold af solister er 
Sine Bundgaard, sopran, 
Niklas Walentin, violin
Vibeke Vanggaard, orgel.

Forårsfestival på Lolland 
‘Postkort fra Frankrig’

18. - 20. marts 2022

Fire årlige workshop og koncerter i et nyt ambitiøst 
tværkommunalt samarbejde mellem Ensemble 
Storstrøm og regionens seks musikskoler. Vi vil 
skabe fællesskab omkring musikken og spilleglæde 
for en bred målgruppe af musikskoleelever. 

‘Understrømmen’ er navnet på det børne- og ung-
domsensemble, der skabes på tværs for at styrke 
kulturregionens talentpleje og kulturelle fødekæde 
indenfor klassisk musik.

Tak til

Guldborgsund Kommune - Kulturpulje
Statens Kunstfond

UNDERSTRØMMEN

et musikalsk fællesskab for dig!

Mød andre der spiller musik
– og spil sammen med dem



Ikonisk indkig i KUMUS
Foto: Claus Due  
Piazzolla ©Public domain
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