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Birkerød KAMMERMUSIK Forening  

Meddelelse no. M22/05 <l medlemmer og interesserede       02. maj 2022 

Kære medlemmer og andre interesserede,  

1. Næste koncert 

Birkerød Kammermusikforening er nu nået <l sidste koncert i sæsonen.  

Den 9. maj kommer den kendte cembalist og dirigent Lars Ulrik Mortensen med sit 
ensemble Concerto Copenhagen med 10 andre musikere og opfører Johan Sebas<an Bachs 
orkestersuiter i den ul<ma<ve kammerversion. Vi har <dligere i Birkerød 
Kammermusikforening haD besøg af Concerto Copenhagen med stor succes. 

Se nærmere om koncerten i det vedhæDede Salsprogram.  

2. Ny hjemmeside  

EDer mange års stort set uændret udseende trængte vores hjemmeside eDerhånden <l en 
total fornyelse og modernisering. DeIe ikke mindst begrundet i en opdatering af det format 
den er udformet i således at løbende opdateringer bliver nemmere og hur<gere. 

Vi har haD en erfaren konsulent <l at designe og udforme det nye format og har netop i 
disse dage lagt den på vores sædvanlige adresse: www.birkam.dk <l erstatning for den 
gamle. 

Vi håber hermed at have skabt en ny indbydende adgang <l vores forening og vi vil i 
bestyrelsen bestræbe os på at holde den ajour med alle nyheder, så at det bliver naturligt for 
alle medlemmer og interesserede at gå på hjemmesiden for at opdatere sig med de seneste 
nyheder og andre relevante oplysninger om foreningens ak<viteter.   

Vi håber I vil tage godt imod den nye hjemmeside. 

3. Generalforsamling 2022 

Årets generalforsamling vil blive aNoldt 30 maj 2022 kl. 19:30 i Bistrup Kirke med 
forudgående koncert kl 18.30 med violinisten Adam Koch Christensen der opfører et 
soloviolinprogram med J.S. Bachs h-mol par<ta, Eugène Ysaye’s solosonate no 3. samt 
Enescu Menétrier  
Der er gra<s adgang <l koncerten, så inviter gerne familie og venner og andre interesserede 
med.   
Indkaldelse <l generalforsamlingen med dagsorden i henhold <l foreningens vedtægter 
følger senere. 

Med venlig hilsen 

http://www.birkam.dk
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Bestyrelsen / Klaus H. Ostenfeld, formand 


