
 

 

1 

Birkerød KAMMERMUSIKforening  
 
Meddelelse no. M22/07 til medlemmer og interesserede       06. september 2022 
 
Kære medlemmer og andre interesserede, 
 

1. Velkommen til vores nye sæson 2022-23  
 
Vi håber at alle har haft en dejlig fredfyldt og/eller aktiv sommerferie og byder hjertelig velkommen 
tilbage til en ny spændende sæson i Birkerød Kammermusikforening. Det er vores 59. sæson og 
næste år planlægger vi selvfølgelig en interessant 60 års jubilæumssæson med forhåbentlig gode 
overraskelser.  
 
Som tidligere annonceret, og som det fremgår af vores Sæsonprogram lægger vi ud med en 
fantastisk cello solokoncert med den unge internationalt anerkendte Cellosolist, Jonathan Swensen. 
Koncerten finder sted 13. september kl 19:30 som sædvanligt, men bemærk, at den finder sted på 
Søholmskolen, afd. Toftevang (tidl. Toftevangsskolen), idet vores sædvanlige koncertsted, 
Mantziusgården, er under ombygning her i efteråret.  
Endvidere bemærkes, at koncertprogrammet efter Jonathan Swensens ønske er ændret. Det 
omfatter nu bl.a. J.S.Bachs Cellosuite nr 3. i C-dur og stadig den vanvittigt krævende Kodály 
cellosonate op.8 i h-mol sammen med andre spændende værker.  
Se det vedhæftede detaljerede salsprogram. 
I pausen serveres som sædvanligt en forfriskning i form af et glas vin eller vand. 
Der er hermed lagt op til en fantastisk spændende start på sæsonen. 
 

2. ”Mød en musiker” 30. september 2022 
 
Som det også fremgår af sæsonprogrammets sidste side, har vi i år forsøgt os med et nyt spændende 
tiltag, ”Mød en musiker”. Det finder sted i Café Hyggestund fredag 30. september kl 13:30.  
DR Symfoniorkestrets solofløjtenist, Ulla Miilmann, som vi skal høre til vores næste koncert 11. 
oktober, kommer og giver et indblik i livet som musiker over en kop kaffe og et stykke lækkert 
østrigsk Apfelstrudel.  
Tilmelding kræves ved betaling af 120 kr pr medlem, (150 kr for ikke-medlemmer) til foreningens 
bankkonto: reg. 9570 kontonr. 0013341427. 
Deltagerantallet er begrænset af kapaciteten af Caféen så hurtig tilmelding tilrådes efter først til 
mølle-princippet. 
 

3. Medlemskort og tilmelding  
 
Der er stadig åbent for gentegning og nye medlemskaber jf. sæsonprogrammets informationer 
herom, men medlemskab eller løssalgsbilletter kan også købes ved indgangen. Kom dog gerne i god 
tid eftersom der forventes stor travlhed ved den første sæsonkoncert.  
Medlemskort til medlemmer der allerede har betalt udleveres ligeledes ved første fremmøde til 
koncerterne.  
 
På gensyn 13. september kl 19:30 på Toftevangsskolen  
 
Bestyrelsen / Klaus Ostenfeld, formand 
 
 
 


