
Mandag d. 9. maj kl. 19.30  

Concerto Copenhagen     

Musikalsk ledelse: Lars Ulrik Mortensen   

Johann SebasAan Bachs orkestersuiter No. 1-2-3-4 i den ulAmaAve 
kammerversion. 

Orkestersuiter er ikke en betegnelse, der stammer fra Bach selv, da 
suiterne er blevet fremført både i andre og :dligere versioner. 
Trompeter, pauker og :l dels oboer har Bach :lføjet langt senere, 
hvor musikken skulle fremstå i et større format. Denne viden åbner 
for helt nye fortolkninger af den ikoniske musik. Betegnelsen ”
ouverturer” stammer fra Bach selv, men refererer kun :l åbningerne. 
Bachwerkeverzeichnis (Bachs værkfortegnelse) kataloget indeholder 
desuden en 5. suite i G mol, men det er ret usandsynligt, at denne 
skulle være skrevet af Bach selv. 

Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen har længe arbejdet 
på en mere minimalis:sk :lgang :l suiterne, som her spilles med 11 
musikere, hvorved volumen, pomp og pragt erstaJes med elegance, 
klarhed og gennemsig:g lethed i de dansante satser. Resultatet er et 
strålende eksempel på, at ”småt er godt”.  

Concerto Copenhagen spillede sine første koncerter i 1991 og har 
siden udviklet sig :l Skandinaviens førende barokorkester - et af de 
mest spændende og innova:ve i verden. 

Samarbejdet med kunstnerisk leder og dirigent Lars Ulrik Mortensen 
har i mere end 20 år ført :l en unik musikalsk rejse, som er værdsat 
og rost af publikum og kri:kere verden over. Indenfor den 
Europæiske Radiounion EBU er Concerto Copenhagen et af de 
absolut mest eUerspurgte ensembler.  

AIenens program:   

Johann SebasAan Bach (1685-1750) 

Orkestersuite Nr. 1 C dur, BWV 1066  

Orkestersuite Nr. 2 b-mol, BWV 1067 

Orkestersuite Nr. 3 D-dur, BWV 1068 

Orkestersuite Nr. 4 D-dur, BWV 1069 

Alle suiterne er skrevet i 1739 

Ingen pause - varighed 75 minu3er 

 

Birkerød Kammermusikforening har generalforsamling  



i Bistrup Kirke - Birkebakken 1 Birkerød. 
Mandag den 30. maj 2022 kl. 19.30 med forudgående koncert 
kl. 18.30 med violinisten Adam Koch Christensen.  
Der er gra:s adgang for alle :l koncerten.   

Birkerød Kammermusikforening 

Første koncert i næste sæson bliver 13. september kl. 19.30 

Jonathan Swensen, cello   

Ny Musik i Birkerød  

Søndag den 6. november kl. 20.00  

Povl Rovsing Olsen 100 år. 

Trio SlaaTo 

Hørsholm Musikforening  

Der henvises :l foreningens hjemmeside: 
hmusik.info 

Har vi din e-mail-adresse? 
Ellers send den Al: 
post@birkam.dk eller :l niels368@gmail.com 

www.birkam.dk  
Klassisk i Rudersdal 

Birkerød Kammermusikforening 

 

Mandag den 9. maj 2022 kl. 19.30 i Mantziusgården 

  

 

Concerto Copenhagen 

Under ledelse af Lars Ulrik Mortensen 
musik af 

Johann SebasAan Bach 

58. sæson - 2021-2022
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