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Birkerød Kammermusikforening  

Meddelelse no. M22/04 9l medlemmer og interesserede       06 april 2022 

Kære medlemmer og andre interesserede,  

Den ekstraordinære Stø:ekoncert med Jesper René ved flyglet ?l fordel for Ukraines ofre 24 marts 
blev desværre ikke helt det ?lløbsstykke vi havde håbet på, men de 81 fremmødte bidrog dog med et 
beløb på Kr 18.158,75. Det var vi rig?g glade for. Også Kultur- og Fri?dsudvalgets formand Knud 
Skadborg fra Kommunalbestyrelsen i Rudersdal var ?l stede og adresserede publikum fra scenen.  

 

Beløbet blev overdraget ?l Morten Purup Jørgensen, Fundraising- og Marke?ngchef/Director, Dansk 
Røde Kors af Birkerød Kammermusikforenings formand Klaus H. Ostenfeld ved en lille ceremoni i 
Mantziusgårdens koncertsal den 30 marts. Til stede var også foreningens kasserer Niels Hartling og 
Kulturcenter Mantzius, kunstneriske leder Mads Riishede. 

Klaus Ostenfeld udtalte i forbindelse med overrækkelsen: 

Det er fantas*sk bekræ.ende, at vi der er så heldige at bo her i vesten og har det så godt, har kunnet 
samle os om den alvorlige situa*on i Ukraine og for en *d lægge poli*ske småfnidderier *l side og 
koncentrere os om at forsvare de store væsentlige grundlæggende menneskelige værdier som vores 
kultur bygger på.   
Én *ng kan samle os i verden på tværs af kulturer, sprog og tradi*oner er musikken. Den kan slå bro 
over selv de største klø.er. Når man lyBer *l musik, har man ikke *d og overskud *l uenigheder og *l 
at slås. Musikken slår bro. 
Vi var rig*g glade for, at vores fremragende pianist Jesper René inspirerede os med det generøse 
*lbud om at spille gra*s *l koncert *l fordel for de stakkels ofre fra Ukraine. 
Med støBe og stor velvilje fra mange sider incl. Idon Grafik *l plakater, Juhl-Sørensen og Mantzius 
Live med et ”nyt” Steinway koncerIlygel lykkedes det at stable denne støBekoncert på benene i løbet 
af ganske få dage. Vi havde håbet på en fuld sal med alle 350 pladser besat – men det er ikke nået, 
utvivlsomt pga det lidt korte varsel. 
Sidst men ikke mindst, har ini*a*vet også skabt kommunalbestyrelsens og borgmesterens interesse. 
Jeg er derfor utrolig glad for den opbakning vi har fået i dialogen med formanden for Kultur- og 
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FriEdsudvalgets formand, Knud Skadborg, som afså *d *l at være med *l koncerten, og adressere 
publikum. 

Morten Purup Jørgensen, Dansk Røde Kors udtalte i forbindelse med overrækkelsen:  

”Vi er i Røde Kors dybt taknemmelige og rørte over den floBe opbakning *l vores nødhjælpsarbejde i 
Ukraine. Røde Kors oplever for øjeblikket en historisk set helt enestående lyst og vilje *l at bakke op 
og gøre noget konkret for at hjælpe civilbefolkningen i Ukraine. Det er det fine ini*a*v i Birkerød 
Kammermusikforening er rig*g godt eksempel på. Birkerød Kammermusikforening viser ganske 
enkelt, hvor vig*gt det private ini*a*v er for, at Røde Kors kan gøre en forskel. Tusinde tak for det.” 

------------- 

Vi er nu klar med næste ordinære koncert med Trio Arkada 12 april 2022 kl 19:30 i 
Mantziusgårdens koncertsal. 

Trio Arkada er en trio dannet i 2021, og den består af tre fremragende unge musikere, som 
mødte hinanden gennem deres studier ved Sibelius Akademiet i Helsinki, Kasmir Uusitupa, 
violin - ArNuri Aalto, cello - David Munk Nielsen, klaver.  

Programmet for koncerten omfa:er de fantas?ske klavertrio værker: Dimitrij Sjostakovitj’s 
Klavertrio i c-mol, op.8, fra 1923 Maurice Ravel’s Klavertrio i a-mol fra 1914, samt Pjotr Ilitj 
Tjajkovskij’s Klavertrio i a-mol, op. 50 fra 1881-82. 
Se nærmere i det vedhæ\ede salsprogram. 

Vi glæder os over at vi stadig modtager indmeldelser i foreningen og byder de nye meget 
velkommen i vores kreds. Invitér gerne familie, venner og bekendte med ?l koncerten. 
Bille:er kan købes ved indgangen eller via Ticketmaster. 

Kom gerne i god ?d!  

På gensyn! 

Bestyrelsen / Klaus Ostenfeld, fmd.  


