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Birkerød KAMMERMUSIK Forening  

Meddelelse no. M22/03 <l medlemmer og interesserede       14. marts 2022 

Stø?ekoncert for Ukraine 24. marts 2022, kl 19.30  

Kære medlemmer og andre interesserede,  

Der er vel næppe nogen der er uberørte af de sidste ugers forfærdelige begivenheder i Ukraine. 
Konsekvenser for mennesker og værdier er helt uoverskuelige og det er ikke @l at se en ende på det. 
Sam@dig sidder man magtesløs uden mulighed for at påvirke udviklingen her fra vores frie samfund. 

I går så jeg, at den store danske pianist Jesper René, som for et par år siden spillede Bach’s 
Goldbergvaria@oner ved en ekstra koncert i Mantziussalen, @lbyder at give koncert uden honorar i 
forbindelse med støLekoncerter @l fordel for indsamling @l hjælp @l Ukraine.  

En samtale med Jesper René førte @l hans følgende floLe forslag @l program for en koncert  i 
Birkerød Kammermusikforening: 

Robert Schumann: Kinderszenen op. 15 (1838) 
 
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate K330 (1783) 
 
Frederic Chopin: Polonaise op. 53 “Den heroiske” (1842)         
 
Johannes Brahms: Tre Intermezzi op. 117 (1892) 
 
Ludwig van Beethoven: Sonate nr. 14, op. 27 nr 2 - “Måneskinssonaten” (1801) 

Jesper René er en af landets måske mest koncerterende solopianister. Han er herhjemme kendt som 
en af de meget få, der opfører J.S. Bachs store cykliske klaverværker som Das wohltemperierte 
Clavier og Goldberg varia@onerne. 

Alle bille@ndtægter vil ubeskåret gå @l Dansk Røde Kors eller en @lsvarende hjælpeorganisa@on som 
Birkerød Kammermusikforenings bidrag @l det enorme hjælpe- og genopbygningsarbejde der er 
affødt af denne uforståelige aggression mod Ukraine og dets folk. 

Vi er i foreningens bestyrelse utrolig glade for denne mulighed for at yde vores, og vores 
medlemmers bidrag @l det hårdt ramte Ukraine. Vi håber, at I vil være med @l at støLe op om 
arrangementet og gerne udbrede kendskabet @l alle der måLe være interesserede i at deltage. 

Billetprisen er valgfri, dog min.  kr 150,00  

BilleLer kan købes på forhånd på MobilePay: 32987 mrk. ”Ukraine” eller ved bankoverførsel: Reg. 
Nr. 9570 konto 0013341427, mrk. ”Ukraine”.  BilleLer kan også købes ved døren. 

Indbetalingerne vil som samlet beløb blive overført @l Dansk Røde Kors umiddelbart e[er koncerten. 

Klaus Ostenfeld, formand 

PS. Vedhæ[ede plakat vil blive ophængt flere offentlige steder. Print den gerne selv og fordel @l 
venner og bekendte. 
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Koncerten afholdes i Mantziusgårdens koncertsal,  
Johan Mantziusvej 7A i Birkerød.  

 www.birkam.dk

Birkerød KAMMERMUSIK Forening

Støttekoncert for Ukraines ofre
24. marts 2022 kl. 19:30

Mantziusgården, Birkerød

Jesper René, pianist
Jesper René spiller uden honorar, og billetindtægten går ubeskåret til Røde Kors til støtte for krigens ofre

Program
Robert Schumann: Kinderszenen op. 15 

Wolfgang Amadeus Mozart: Sonate K. 330 
Frederic Chopin: Polonaise op. 53 “Den heroiske” 

Johannes Brahms: Tre Intermezzi op. 117 
Ludwig van Beethoven: Sonate nr. 14, op. 27 nr 2 - “Måneskinssonaten” 

Billetter:
Pris efter eget valg -  min. 150 kr. 

Betal på forhånd på MobilePay: 32987 mrk. ” Ukraine”
eller bankoverførsel: konto 9570 0013341427 mrk. “Ukraine”.

Billetter kan også købes ved døren. 

har sponsoreret plakaterne


