Koncerter
Efterår 2018

Lørdag d. 25. august kl. 16
Det russiske ægtepar Dina Ikhina og Denis Makhanov er
koncertorganister fra Skt. Petersburg. Vi har denne
unikke mulighed for at høre to fantastiske organister på
bænken på én gang med et spændende orgelprogram
af forskellige verdensberømte orgelkomponister.

Torsdag d. 13. september kl. 19.30
OMKRING ET FLYGEL
Høst og efterår reflekteret gennem tekst, musik, solo og
fællessang.
Organist Adrija Everse, sangerne Torben Kirkegaard,
Thomas Præstegaard
og sognepræst Ib Lauritsen.

Tirsdag d. 25. september kl. 19.30
En messe for livet
Organist og komponist John Frandsen fortæller om sit
store værk Requiem, uropført i 2013 i Danmarks Radio.
Et requiem er en dødsmesse med anvendelse af hele
det traditionelle, latinske ritual. Ind imellem de latinske
tekster har John Frandsen flettet moderne danske salmetekster af Simon Grotrian. På trods af titlen kalder
John Frandsen selv værket for en messe for livet.
Vi skal høre om Grotrians sange, som Kirsten Grove, der
er altsanger i DRs Vokalensemble og gift med John
Frandsen, vil synge for os. Forhåbentlig bliver der også
mulighed for et par fællessange af Grotrian.

Tirsdag d. 16. oktober kl. 20
Ida Corr viser nye musikalske sider sammen med sit
akustiske live-setup: Hendes største popsange og andre
sange med kun klaver, guitar, percussion samt vokal og
kor.
Koncerten bliver leveret med små anekdoter imellem
sangene og interaktion med publikum – det kan godt
blive festligt, selvom det er en siddende koncert.
Dørene åbnes kl. 19.
Billet købes via: billet.musik.dk
Der er IKKE billetsalg i Præstevang kirke.

Fredag d. 26. oktober kl. 17 – 23
Orgelsafari 2018
Orgel plus kalder byens organister denne aften, hvor
der i hver af de fem kirker i Hillerød vil være en minikoncert.
Kirkens egen organist samt en anden musiker medvirker. I hver kirke synges fælles en af de smukke
aftensalmer.
Undervejs vil der være let aftensmad og kaffe/te
og kage.
Detaljeret program
foreligger i august.

Onsdag d. 21. november kl. 19.30
Den årlige koncert, hvor Sankt Hubertus og Hillerød
Jagthornsblæsere spiller jagtmusik og jagtsignaler på
jagt- og parforcehorn, og hvor også orgelmusik og fællessange fra Højskolesangbogen vil indgå.
Torsdag d. 8. november kl. 19.30
OMKRING ET FLYGEL
Toner, tekst og musik fra Rusland.
Organist Adrija Everse, sangerne Torben Kirkegaard,
Thomas Præstegaard
og sognepræst Christian Gottlieb.
Lørdag d. 10. november kl. 16
Afiara Quartet er en amerikansk-canadisk strygekvartet med violin, bratsch og cello.
Rost alle steder for deres dynamiske, engagerede og
udtryksfulde samspil.
Program med Hayden, Beethoven og Carl Nielsens
strygekvartet nr. 1 i G-mol, opus 13.
I samarbejde med Hillerød Musik og Teaterforening.
Billet: 190 kr. / 160 kr. for medlemmer af foreningen.
Kan købes ved indgangen eller
www.hillerodmusikogteater.dk.
Lørdag d. 24. november kl. 15
Svensk Jazz – svenske folkeviser i original og jazzificeret
udgave akkompagneret af Katrine Windfelds kvartet.
Sådan byder MaJazz til koncert.
Billet: 75 kr. købes ved indgangen.

