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69. sæson

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Det er Lemvig Musikforenings opgave at være tilbuddet om musikarrangementer, der 
kan skabe en samlende OPLEVELSE og OPLIVELSE af god musik. 

Der kan købes kaffe/te med lidt sødt før koncerterne og i pausen.  Ved nytårskoncer-
ter og jazzkoncerter kan købes vand, øl og vin. Og ved jazzkoncerten d 25/2 kan der 
bestilles tapas hos Slagter Mortensen, (se nærmere under beskrivelse af koncerten)

Orienter jer løbende i dagspressen, da der kan komme ændringer undervejs og inviter 
familie og venner i Lemvig Musikforening.

Vi får af og til tilbud fra andre foreninger med koncerter – dem vil vi oplyse om i mails, 
så Lemvig Musikforening vil meget gerne kunne sende nyhedsbreve til alle – så, hvis vi 
ikke allerede har den, så oplys gerne en mailadresse til Finn Skovbakke på  finn.skov-
bakke@mail.dk så vi kan holde dig opdateret.

STORE OPLEVELSER TIL SMÅ PRISER
Følg musikforeningen på:  www.lemvigmusikforening.dk

Når årsmedlemsskabet på 300 kr. er betalt, er der gratis adgang til 
alle koncerter, bortset fra Nytårskoncerten – der koster 50 kr. for 
medlemmer. 
Entre for ikke-medlemmer 150 kr. – med enkelte undtagelser. 
Børn under 14 år ifølge voksne har gratis adgang. 
Turen til Koncerten i Århus Musikhus koster 525 kr.

HUSK! 
3  at medlemskab af Lemvig Musikforening giver gratis adgang eller rabat til    
    musikforeningerne i Herning, Viborg, Holstebro, Skive, Thisted og Venø. 
3  Vær opmærksom på Biohusets Operafilm; program kan ses på 
    www.biohusetlemvig.dk

Lemvig Musikforenings bestyrelse 2016 - 17
Poul Anker Møller, formand 6177 2801 pam@poulanker.dk

Knud Sørensen 2396 0326 Knuds1@hotmail.com

Finn Skovbakke, kasserer,  2925 1941 / 9789 1940 finn.skovbakke@mail.dk

Ingrid Kristensen                 9782 2441 / 23492660 bakkedraget1@hotmail.com

Torben Mamsen, sekretær   2231 2630 / 9788 8822 torbenmamsen@hotmail.com

Peter Eeg, suppleant    3095 2850 / 9782 3850 bas.peter.eeg@gmail.com

Jeanett Hammer, suppleant 9788 8822 jeanett_hammer@hotmail.com

Vibeke Windfeld Lund, suppleant 5172 9052 skalvej@skylinemail.dk
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Sæsonprogram 2016-2017. Lemvig Musikforening

September 2016. Søndag den 25. kl. 19.30.         Museet for Religiøs Kunst
Dolcemente   (harpe, fløjte og cello)
Dolcemente bestræber sig på at lave en koncert med smukke, kendte klassiske 
stykker musik. De genskaber den stemning og atmosfære, der kendetegne de store 
begivenheder på landets slotte og herregårde.  
Deres ønske er at skabe en varm atmosfære med kendte klassiske toner med musik som 
gennem mange år er elsket og som stadig skaber en rar og varm stemning.  Koncerten 
indeholder f.eks: J. S. Bach Ave Maria, Menuet fra ”L’Arlésienne af Bizet, Mozart 
Laudate dominum, Svanen af Saint-Saëns, Trio Sonate af Bodin de Boismortier, 
Intermezzo af Mascagni fra Cavalleria Rusticana m.m.  

Oktober 2016. Søndag den 16. Kl. 15.30.  Lemvig Gymnasium
Gitta-Maria Sjöberg og Ulrich Stærk
Gitta-Maria Sjöberg har sunget på operascener i hele verden. I Danmark har hun sun-
get hovedroller på Det Kgl. Teater bl.a. i Boheme, Madame Buttefly, Tosca og Aida. 
Ulrich Stærk har optrådt som solist og kammermusiker i store dele af verden, bl.a. i 
Paris, Wien, Tokyo, Rom og Berlin. Vi skal høre sange, arier og musik af bl.a. Sibelius, 
Sjostakovitj, Matti Borg, Grieg og Verdi.

November 2015. Søndag den 27. kl. 15.30.   Lemvig Gymnasium 
Blæserkvintetten Opus Zoo
Linnéa Villén, fløjte, Birgitte Lindum, obo, Søren-Filip Hansen, klarinet, Thorbjørn 
Gram, horn og Lars Mathiesen, fagot.
Opus Zoo blev dannet i efteråret 2013 af de fem musikere, som alle har en tilknytning 
til dansk musiklivs førende orkestre, ensembler og kammermusikalske scener. Udover 
at spille det klassiske kvintet-repertoire vil Opus Zoo gerne kombinere forskellige musi-
kalske genrer, f.eks. klassisk med rytmiske og elektroniske virkemidlers moderne udtryk.

Januar 2017. Søndag den 8. kl. 15.30. Entre: 50,- kr. for medlemmer.
Lemvig Gymnasium.  Nytårskoncert  Ikke medlemmer: 225,- kr.

Elsebeth Dreisig sopran, Magnus Vigilius tenor og Thomas Rischel pianist. 
Programmet bliver en dejlig blanding af operette og opera garneret med humor og un-
derholdende præsentation.  Elsebeth Dreisig er en af Danmarks førende lyriske sopra-
ner. Hun har senest modtaget stor anerkendelse for sin fortolkning af rollen Butterfly 
på Opera Hedeland, hvor forestillingen blev nomineret til en Reumert. Magnus Vigilius 
har optrådt som operasolist på store og små scener i Skandinavien og Storbritannien. I 
2007-2010 var Magnus Vigilius ansat som ”hustenor” på Den Fynske Opera, hvor han 
bla. første gang sang rollen som Pinkerton.

Thomas Rischel arbejder både som akkompagnatør og operarepetitør.  Til daglig er 
han ansat på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og Statens Teaterskole.

Februar 2017. Lørdag den. 25. kl. 19.30.  Lemvig Gymnasium  
Keld Lauridsen med  band -  Vinterjazz.
Der er garanti for svedig soul og saftig jazz, når organisten Kjeld Lauritsen indtager 
scenen. Han er en af pionererne indenfor orgeljazzen i Danmark, og når han rigger sit 
store Hammond orgel med de roterende højttalere til, ved publikum, at aftenen er i hus.
Sangerinden Miriam Mandipira har rødder i Zimbabwe men har i de senere år beri-
get den danske jazz- og blues-scene. Guitaristen Per Gade er en af de mest efterspurgte 
danske guitarister og er bl.a. guitarist i Radioens Big Band. Trioen kompletteres nu af 
trommeslager Søren Frost, der vil fyre op under Hammondorglet.

Der er mulighed for at mødes kl 18.00 – for at spise sammen. Man kan bestille Tapas-
tallerken hos Slagter Mortensen – senest dagen før – så leveres maden på gymnasiet.
Eller man kan selv medbringe madkurv.

Marts  2017. Søndag den 19. kl. 15.30.  Lemvig Gymnasium 
Emil Gryesten, solopiano
Emil ”reddede” en koncert i fin stil for Lemvig Musikforening i sidste sæson, da han 
ene mand spillede – mens trioens 2 andre musikere var forsinkede i henved 2 timer! 
Denne gang kommer han solo.
Emil Gryesten er en udpræget romantiker og følelsesstærk musiker. Ved koncerten i 
Lemvig spiller han et særdeles krævende program, som han selv betegner som et typisk 
romantisk recitalprogram i stil med klavervirtuoserne omkring 1900, hvilket med hans 
egne ord efterhånden er blevet hans kunstneriske profil. Repertoire bl.a.: Prokofievs 
Sjette Sonate, Liszts store fantasi ”Reminiscences de Norma”, samt musik af 200-års-
fødselaren Niels W. Gade. 

Maj  2017    Fredag den 5.  Bustur til Musikhuset i Aarhus. 
BRITTENS WAR REQUIEM   - Afgang fra Lemvig kl 16.30.
Benjamin Brittens War Requiem kræver et betydeligt opbud af medvirkende: tre 
solister, et udvidet symfoniorkester, et kammerorkester med lutter solostemmer, orgel, 
dobbeltkor og drengekor.
Jaroslav Kyzlink, dirigent, David Riddell, dirigent Randers Kammerorkester, Inger 
Dam-Jensen,  David Danholt,  Palle Knudsen. Den Jyske Operas Kor, Jysk Akademisk 
Kor, Korinord, Herning Kirkes drenge- og mandskor og Skt. Clemens drengekor Aarhus

Bindende tilmelding med udgangen af november.
Vi laver fælles bustransport fra Lemvig – bestiller en lækker sandwich vi kan nyde 
undervejs –  vi vil opleve koncerten og køre hjem igen samme aften.
Prisen på 525 kr. er med gode pladser i Musikhuset. Hør mere om turen ved vore kon-
certer og se på vores hjemmeside.
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