
Med store forventninger om fint forårsvejr inviterer 
Samsø Linien A/S for 15. gang til den traditionsrige 
kammermusikfestival på Samsø
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2016SAMSØ
KAMMERMUSIKFESTIVAL

Se møllen som maler for vinden fra havet. 
Markernes fold blir det daglige brød. 

Snart hviler en fyraftens fred over Danmark, 
som tusmørkets vifte går hen over.

 Poul Henningsen 1894-1967



Koncerterne
De to koncerter varetages af festi-
valens faste musikerstab fra Det 
Kongelige Kapel og Radiosymfo-
niorkesteret i henholdsvis Trane-
bjerg kirke lørdag eftermiddag og 
på avlsgården på Brattingsborg 
Gods søndag eftermiddag.  Her 
vil den gamle hestestald med den 
fine akustik stå pyntet med nyud-
sprungne bøgegrene som stem-
ningsskaber for musikken. 

De medvirkende musikere er de 
to koncertmestre i Det Kgl. Kapel 
Lars Bjørnkjær og Tobias Durholm, 
violin, bratchisterne Stine Hasbirk 
og Dmitri Golovanov, cellisterne In-
gemar og Andreas Brantelid samt 
pianisten Katrine Gislinge.
Der opføres værker af bl.a. Brahms, 
Mozart og Beethoven. Der arbej-
des på færdiggørelsen af det en-
delige musikprogram.

Efter indkvartering indledes week-
endarrangementet fredag aften 
med en 2-retters middag på Flinchs 
Hotel i Tranebjerg, da Ballen Bade-
hotels selskabslokale er blevet for 
trangt til det store deltagerantal.

Lørdagens program 

”Sambiosen” øens indre liv.
Hvor tager samsingerne hen for at 
gå i skole, på bibliotek, til sports- 
og fritidsinteresser mm. Alt dette 
er i løbet af de senere år blevet 
samlet på ét sted, Sambiosen i Tra-
nebjerg. Mange små selvstændige 
foreninger er gået sammen og har 
dannet en paraply-organisation for 
at støtte hinanden i bl.a. ønsket om 
lokaler.

Deltagerne mødes kl. 10 i Kultur-
salen i Sambiosen, deles i fire hold 
med hver sin guide, og går en tur til 
nogle af de mange faciliteter, som 
Sambiosen rummer. Der er rigtig 
mange frivillige ildsjæle involveret.

Frokosten indtages i Kultursalen kl. 
12.30     
 
Efter et hvil eller lidt sightseeing – er 
det tid for eftermiddagens musikal-
ske koncertoplevelse i den smukke 
middelalderkirke iTranebjerg.
Dagens program afsluttes på fest-
ligste vis med en lækker 3-retters 
menu på Flinchs hotel, hvor musi-
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kerne under middagen vil diverte-
re gæsterne med musik i den lidt 
lettere genre.

Søndagens program 
Det handler om ENERGI til et lille 
samfund!
Rundvisning samt fortælling om 
henholdsvis Brundby Stubmølle 
og Ballen-Brundby Fjernvarme-
værk, som ligger i kort bilafstand 
fra hinanden. Deltagerne deles i 2 
hold. Man kører til det ene sted og 
skifter til det andet.

Energi i gamle dage
Brundby Stubmølle er en af de 16 
stubmøller, der er tilbage i Dan-
mark .
Dendrokronologiske prøver har 

vist, at den er, om ikke Danmarks 
ældste, så i hvert fald den næst-
ældste stubmølle i landet. Hvornår 
den er bygget, ved man ikke, men i 
1600-tallet stod den på øen Ende-
lave. 
Medlemmer af Møllelauget står 
klar til at fremvise og fortælle om 
møllens lange historie.

Energi i vor tid
Ballen-Brundby Fjernvarmeværk - 
et forbrugerejet fjernvarmeværk.
I slutningen af 2002 besluttede en 
gruppe beboere i de to landsbyer 
og Samsø Energi-selskab, at arbej-
de for et fjernvarmesystem baseret 
på halm. Merethe Buchave (for-
mand) og daglig leder Arne Krem-
mer Jensen vil fortælle os historien 
om varmeværket og visionerne, 
der ligger bag.

Frokosten kl. 12 inkl. kaffe og kage 
indtages i hestestalden på Brat-
tingsborg før koncerten.   
Koncerten slutter så betids, at jy-
derne kan nå færgeafgangen fra 
Sælvig kl.15.45. 
Fra Ballen er der afgang mod Sjæl-
land kl. 17.30.
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Kunstnerisk ledelse 
Kgl. koncertmester Lars Bjørnkjær



PROGRAM
FREDAG
19.00    2-retters menu på Flinchs Hotel i Tranebjerg

LØRDAG
10.00 – 12.00   “Sambiosen” - Øens indre liv
    (Vi mødes i Kultursalen i Tranebjerg)

12.30    Frokost i Kultursalen

16.00    Koncert i Tranebjerg Kirke  

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

SØNDAG
10.00 – 12.00   Brundby Stubmølle og Ballen-Brundby Varmeværk

12.00	 	 	Frokost	og	kaffe	i	hestestalden	på	Brattingsborg	Gods	

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

Tilmelding fra den  18. februar til
Direktør Kaia Bertelsen 

Samsø Linien A/S, Strandbakkevej 2, 8305 SamsøTlf. 86 591702, 
E-mail: kb@samsoelinien.dk Træffes tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 17.00

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

* tillæg - kr. 500,-

KAMMERMUSIK-WEEKEND PÅ SAMSØ
fredag d. 29 april – 1. maj

For 2 personer
fra kr. 5.795,00

FESTIVALEN ER GENERØST SPONSORERET AF


