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SAMSØ KAMMERMUSIKFESTIVAL 2017

Koncerterne
De to koncerter spilles, med få 
ændringer af festivalens faste 
musikerstab fra Det Kongelige 
Kapel og Radiosymfoni-orkester-
et, i henholdsvis Tranebjerg 
kirke lørdag eftermiddag og på 
avlsgården på Brattingsborg 
Gods søndag eftermiddag. Der 
er sket et par udskiftninger, idet 
Katrine Gislinge og Andreas 
Brantelid er forhindret på grund 
af engagementer andre sted-
er. På klaver får vi at høre Leif 
Greibe, mangeårig repetitør på 
Det Kongelige Teater, samt so-
pranen Signe Sneh Schreiber. 
De medvirkende musikere er de-
suden de to koncertmestre i Det 
Kgl. Kapel Lars Bjørnkjær og To-
bias Durholm, violin, bratchis-
terne Stine Hasbirk og Dmitri 
Golovanov og cellisten Ingemar 
Brantelid.

Efter indkvartering indledes 
weekendarrangementet fredag 
aften med en 2-retters middag 
på Flinchs Hotel i Tranebjerg. I 
forbindelse med middagen er 
der velkomst og yderligere infor-
mationer om weekendens forløb. 

Lørdagens program
”Mellem-rummet” før og nu - fra 
bondegård til retreat 
Kl. 10.00 Holmevej 3, Tanderup 

Alt forandrer sig over tid, og da-
gens besøg er et eksempel på, 
hvordan et sted fra at være en 
bondegård omdannes til et helt 
nyt og meget anderledes for-
retningskoncept på blot en ge-
neration - fra far til søn. Nu er 
”Mellem-rummet” et sted travle 
mennesker søger for at opnå ro, 
stilhed og fordybelse samt for at 
dyrke forskellige former for yoga. 
Ejeren Peder Villadsen fortæller 
om forvandlingen og sin forret-
ningsidé, og en yogainstruktør 
fortæller om yogaens gavnlige 
virkninger og om, hvorfor yoga 
søges af så mange.
Vi mødes på Holmevej 3 i ud-
kanten af Tanderup, og vil i hold 
blive vist rundt. Der vil også være 
mulighed for en rask travetur til 
stranden på øens vestside  ca. 1 
km væk. 
Kl. 12.15. Der serveres samme 
sted en let frokost i en rustik tid-
ligere staldbygning. 
Herefter er eftermiddagen fri 
til hvil eller en lille køretur på 
egen hånd i det dejlige samske 
landskab, inden dagens koncert 
i Tranebjerg i den smukke gamle 
middelalderkirke.

Kl. 16.00 Koncert i Tranebjerg Kirke

Mozart: Strygekvintet, (hvilken 
en er endnu ikke valgt) 
Schubert: Mignon for sopran og 
strygekvartet

Beethoven: Strygekvartet op. 59 nr. 3

Kgl. koncertmester Lars Bjørnkjær
Kunstnerisk leder

kammermusikfestival2017.indd   2 16/02/2017   15.24



FREDAG D. 5. MAJ – SØNDAG D. 7. MAJ

Søndagens program
Rosens Hus 
Langgade 1, Tranebjerg

I Tranebjerg står et lille mester-
værk af arkitekten Anton Ros-
en (se forsiden). Huset er byg-
get i år 1900 som Teknisk skole 
af Samsø Håndværkerforening. 
Skolen var i brug frem til 1966, 
da den blev omdannet til den 
nye Samsø Kommunes rådhus, 
i daglig tale kommunekontoret. 
Ved den lejlighed blev der op-
ført to tilbygninger, der langt 
fra var i tråd med Anton Rosens 
formsprog. Efter en lang og sej 
proces er huset nu ført tilbage 
til sin oprindelige størrelse og 
blev i november 2016 genindvi-
et. Huset skal nu rumme udstill-
ingssal, repræsentationslokaler 
for Samsø Kommune og være 
base for Samsø Erhvervs- og 
Turistcenter både med informa-
tion og kontorer.

Søndag kl. 10 fortæller Erhvervs- 
og turistchef Mette Løkke om 
den brede markedsføring af 
Samsø, og kunstformidler Lillian 
Wærum fortæller om arkitekten 
og huset.

Frokosten kl. 12 inkl. kaffe og 
kage indtages i hestestalden på 

Brattingsborg før koncerten.   
Koncerten slutter så betids, at jy-
derne kan nå færgeafgangen fra 
Sælvig kl. 15.45. 
Fra Ballen er der afgang mod 
Sjælland kl. 17.30.

Kl. 13.00 Koncert på Brattingsborg

N.W. Gade: Klavertriosats i 
B-dur (1839) 

Schumann: 6 Gesange 

Brahms: 5 Ophelia Lieder, so-
pran og strygekvartet

Sergei Taneyev: Klaverkvintet i 
G-mol, opus 30

Mellem-rummet Retreat

Brattingsborg Gods
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PROGRAM
Fredag
19.00   2-retters menu på Flinchs Hotel i Tranebjerg

Lørdag
10.00-12.00 Mellem-rummet, Holmslund, Holmevej 3, Tanderup
  Fra samsk bondegård til yoga, stilhed, ro og fordybelse

12.15  Let frokost på Mellem-rummet, Holmslund

16.00  Koncert i Tranebjerg Kirke

19.30  3-retters menu på Flinchs Hotel     
  Musikalsk underholdning under middagen

Søndag
10.00-11.45 Rosens Hus og VisitSamsø, Langgade 1, Tranebjerg

12.00  Let frokost og kaffe i Hestestalden på Brattingsborg Gods

13.00  Koncert i Hestestalden på Brattingsborg Gods    
  (husk tæpper og hynder, hvis vejret driller)

Prisen inkluderer færgetransport t/r fra Kalundborg eller Hou for en personbil inkl. 
fører og én passager, to overnatninger på Flinchs Hotel, Det Lille Sommerhotel, 
*Hotel Strandlyst, Hotel Svedskegyden i Nordby, *Ilse Made i Vesterløkken eller Hotel 
Vadstrup 1771 inkl. morgenmad og nedenstående program. 

EN WEEKEND PÅ SAMSØ 
for 2 personer

5.895,00,–

SAMSØ
KAMMERMUSIKFESTIVAL

Tilmelding fra den 21. februar til
Direktør Kaia Bertelsen
Samsø Linien A/S, Strandbakkevej 2, 8305 Samsø - Tlf.: 86 59 17 02
Email: kb@samsoelinien.dk - Træffes tirsdage og torsdage 8.30 - 17.00

Festivalen er generøst 
sponseret af

*tillæg - kr. 300-500
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