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Birkerød KAMMERMUSIKforening  
Klassisk i Rudersdal 

 
Meddelelse no. M22/10 til medlemmer og interesserede       27. november 2022   
 
Kære medlemmer og andre interesserede, 
 

0. Forrige koncert 22. november 2022 
 
Koncerten med Duoen Gunver Sihm og Berit Johansen Tange ved sæsonens 3. koncert 22. 
november blev en stor succes. Enhver mulig skepsis om Rued Langgaards musik blev grundigt gjort til 
skamme med duoens indfølende spil og Berits ledsagende grundige fortælling om Rued Langgaards 
komplicerede liv som afspejledes i sonaternes forskelligartede tonesprog og stemninger. Det blev en 
stor oplevelse hvor vores glade publikum givetvis gik hjem med en fornyet opfattelse af denne store 
danske komponist og hans musik.  
 

1. Fauré Quartett koncert 6. december 2022 på Toftevangsskolen 
 
Næste koncert finder som vist i sæsonprogrammet sted tirsdag 6. december kl 19:30, men vær 
stadig venligst opmærksom på, at koncerten som tidligere annonceret fortsat finder sted på 
Søholmskolen, afdeling Toftevang (Toftevangskolen).  Vi håber stadig at Mantziussalens ombygning 
bliver færdig ved årsskiftet til brug i forårssæsonen. 
Det detaljerede salsprogram for koncerten med den tyske klaverkvartet Fauré Quartett er som 
vanligt vedhæftet. Programmet giver en god introduktion til kvartetten og værkerne.  
Det bliver spændende at høre de store klassiske klaverkvartetter af Mahler, Brahms og Fauré.  
Jeg minder om at det kan være klogt at medbringe egen pude hvis man synes sæderne er for hårde, 
og varm påklædning, pga den påbudte temperatur på max. 19 C, (som dog overraskende var 
væsentlig højere ved forrige koncert). 
I pausen serveres som sædvanligt et glas vin eller vand. 
 

2. Medlemskort og tilmelding  
 
Der er stadig åbent for gentegning og nye medlemskaber jf. sæsonprogrammets vejledning. 
Medlemskab eller løssalgsbilletter kan også købes ved indgangen eller mod gebyr hos Ticketmaster. 
Kom gerne i god tid. Medlemskort til medlemmer der allerede har betalt udleveres ligeledes ved 
fremmødet til koncerterne.  
 

3. Mød en musiker (kunstneren)  
 
Efter mødet med Ulla Miilmann i september bliver der nu lejlighed til at møde endnu en 
fremragende musiker fredag den 3. februar 2023 kl. 13.30-15.30 på Café Hyggestund, Birkerød 
Hovedgade. Kunstneren denne gang er den armenskfødte pianist Marianna Shirinyan, som ved 
koncerten 27/2-2023 ledsager sangerinden Andrea Pellegrini i Schuberts Winterreise.  
Vedr. tilmelding og køb af billetter til dette arrangement henvises senere til foreningens 
hjemmeside. 
 
På gensyn 6. december kl 19:30 på Toftevangsskolen  
 
Bestyrelsen / Klaus Ostenfeld, formand 
 
Bilag: Salsprogram for koncerten 6.  december 2022 kl 19:30 


