
Fløjte kontrabas og orgel
  

Fredag d. 23. februar 2018 kl. 19:30 (gratis)

Jonas	Simonson,	flöjter
Anders	Jormin,	kontrabas
Karin	Nelson,	orgel

Programnoter
Hånden på hjertet. Jeg kan ikke komme med en eneste konkret brugbar information om aftenens musikstykker. 
Dels har jeg ikke hørt musikken før for ca. 3 timer siden, og da de fleste stykker på aftenens program er 
komponeret eller arrangeret af trioen, har man heller ikke kunnet kigge i partiturer eller andre fiffige genveje for at 
finde mere eller mindre brugbar information.
Jeg sidder fredag kl. 15:42 (for at være helt præcis) og skriver denne programside, samtidig med at jeg lytter til 
cd’en, der hedder “Tantum”, som de tre svenske musikere indspillede her i kirken i oktober 2016. Dengang hørte 
jeg brudstykker af værkerne og syntes utrolig godt om klangverdenen - og det gør jeg sandelig også nu, hvor jeg 
hører det endelige digitale resultat.
  

Det er nu heller ikke nødvendigt at kommentere værkerne. Hvis jeg vover den enkle påstand, at du kan forvente 
musik i krydsfeltet mellem klassisk, rytmisk, kosmisk, jazz, mystik og folkemusik så er helgarderingen vist optimal.
Der er i sagens natur ikke det store orgelbrus, men delikat sammenspil mellem tre velklingende instrumenter i en 
analog udgave.

  God fornøjelse
  

På grund af en mindre tyrkfjel i kirkebladet (der stod “gratis adgang”, hvor der skulle have stået “entré 50 kr.” - det 
ligger jo også utrolig tæt op ad hinanden), er der gratis adgang til denne koncert. :-) 
Skulle du nu alligevel have medbragt en halvtredser, og ønsker du ikke at have den med hjem igen, kan du enten 
smide den væk eller købe cd’en “Tantum” for - ja - gæt selv: 50 kr (max en pr person) og genhøre musikken 
derhjemme.
  

Gratis adgang er der helt sikkert til kirkens næste koncert, som finder sted torsdag d. 15. marts kl. 19:30, hvor 
kirkens organist spiller Couperins messe til klostrene, mens kirkens kor synger ledsaget i af kirkens lille 
kisteorgel.
  

Der er helt sikkert en entré på 120 kr. til årets store orkesterkoncert med det danske barokorkester Concerto 
Copenhagen søndag d. 22. april kl. 16:00. Orkestret har spillet her før og de er fremragende! De 15 musikerer 
med strygere oboer, trompeter, fløjte og pauker, spiller ved denne koncert Johann Sebastian Bachs fire 
orkestersuiter. Noget af det mest i ørefaldende orkestermusik Bach skrev.
Billetsalget er påbegyndt på www.himmerlandsbilletten.dk (find evt. linket via musik.mariagerkirke.dk) - derudover 
kan der købes billetter ved henvendelse til kirkens organist via mund, mail eller sms. 
Dørene åbnes kl. 15:30 og der er unnummererede pladser.

Program
 Tantum ergo sacramentum (Gregoriansk melodi)

To Garmo (J Simonson)
Doubt Thou the Stars (A Jormin)

Bingsjöpolska /Liebster Jesu (Trad. / J S Bach)
Not (A Jormin)

Murmurations of Starlings ( A Jormin)
Sápmi Intonations (A Jormin / K Nelson / J Simonson)

Haze (J Simonson)
Várresjattadahka (A Jormin / K Nelson / J Simonson)

Samisk psalm /Passamezzo (Trad.)

hold dig opdateret om kirkens koncerter på: musik.mariagerkirke.dk


