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Birkerød KAMMERMUSIKforening       
Klassisk i Rudersdal 
 

JULE-Meddelelse no. M22/11 til medlemmer og interesserede    11. dec. 2022   

 
Kære medlemmer og andre interesserede, 
 

0. Forrige koncert 06. december 2022 
 
Fauré Quartett gav os en rigtig dejlig afslutning på efterårets koncerter med sin koncert 6. december 
2022 i Toftevangsskolens festsal med oplyst adventskrans og juletræ. De romantiske Mahler, Brahms 
og Fauré klaverkvartetter gjorde stor lykke for publikum med lange klapsalver der kvitteredes med et 
muntert ekstranummer fra Kvartetten.  
 

1. Mød en musiker (kunstneren)  
 
Efter succesen i efteråret med Ulla Miilmann’s fortælling om sig selv som musiker i Café Hyggestund 
er vi nu klar med næste arrangement. Det bliver som optakt til den efterfølgende koncert med den 
fremragende pianist Marianna Shirinyan, som vil accompagere Andrea Pellegrini i Franz Schuberts 
Vinterrejse 27. februar 2023. 
 

Dato og tid:  fredag den 3. februar, 2023, kl. 13.30-15.30   
             Sted:  Café Hyggestund i Birkerød hovedgade 

 
Kunstneren er en af Danmarks bedste pianister, armenskfødte Marianna Shirinyan, som 
mange af vores medlemmer har oplevet ved flere medvirkender på koncerter i foreningens 
regi gennem årene. Marianna vil fortælle om sit liv og de valg, hun har gjort for at nå dertil, 
hvor hun nu er, og bagefter vil der blive mulighed for at stille spørgsmål til Marianna. 
Arrangementet vil omfatte servering af Café Hyggestunds lækre Apfelstrudel/eller 
hjemmebagt bolle med smør, og dertil kaffe, te eller varm chokolade m/u flødeskum til, 
medens vores pianist ved foreningens koncert 27. februar 2023 vil fortælle om sin opvækst i 
Armenien, uddannelse til pianist , ankomst til Danmark, og hvorledes hun har skabt sig en 
strålende karriere som både solist, akkompagnatør af mange musikkolleger, professor m.v. 
Der er godt 40 pladser i caféen, som sælges efter “først til mølle”-princippet. 
Prisen er kr. 120,- for medlemmer af foreningen, og kr. 150,- for ikke-medlemmer.  
Hvis du vil deltage, så: 
 
1. Send en mail til ineiiendam@gmail.com med navn og antal deltagere, og om du/I  

ønsker kaffe/te/ eller varm chokolade m/u flødeskum at drikke, og om I ønsker en bolle               
med smør eller varm Apfelstrudel at spise til. 

 
2. Overfør din betaling til foreningens konto reg.nr. 9570 konto 0013341427 eller MobilePay-               

nummer 32987 og opgiv antal og hvem tilmeldingen er fra. Så modtager du en 
bekræftelse på din deltagelse, når pengene er indgået. 

 

Ifølge de seneste oplysninger skulle vi kunne se frem til at flytte tilbage til Mantziussalen ved alle 
forårets koncerter. 
 
På gensyn 27. februar 2023 til næste koncert i Mantziussalen og måske på Café Hyggestund til 
mødet med Marianna Shirinyan 3. februar 2023 med et Glædeligt Jul og Godt Nytår til alle vores 
trofaste medlemmer. 
 
Bestyrelsen / Klaus Ostenfeld, formand    PS.  Glemte sager – vend!  
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2 halstørklæder og et medlemskort glemt ved koncerten i Toftevangsskolen 6 december. 
 
Kan afhentes efter aftale i Carinaparken 42, Birkerød 
 
Ring Klaus Ostenfeld 22119600 
 
 

 


