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Koncert med Esbjerg Koncertkor

Torsdag den 30. januar kl. 19.30

Nr. Bjert Kirke, Nr. Bjertvej 87A, Kolding

Esbjerg Koncertkor er et klassisk kor, 

som blev etableret i 1989 med det 

formål at opføre større korværker.

Koret består i dag af ca. 50 øvede 

sangere og ledes af Lotte Glæsel Bille.

Ved aftenens koncert vil koret bl.a. 

synge ”Elverskud” af Niels W. Gade. 

Fri entré.

 www.nrbjertkirke.dk

Sønderjyllands Symfoniorkester 

– Det er hvidt herude

Onsdag den 5. februar kl. 20.00

Tyrstrup Kirke, Haderslevvej 7, 

Christiansfeld

Sønderjyllands Symfoniorkester marke- 

rer både årstiden og afstemningen, 

der den 10. februar 2020 genforenede 

Nordslesvig ved denne koncert. So- 

pranen Elsebeth Dreisig synger, og  

dirigenten er Maria Badstue. Entré.

 www.sdjssymfoni.billetten.dk

Elisabeth Westenholz og 

John Kruse - klaver og 

klarinet

Torsdag den 13. februar kl. 19.30

Søstrehusets korsal, Nørregade 14, 

Christiansfeld

Elisabeth Westenholzs fornemme 

karriere strækker sig over mere end 

fire årtier, og hun er stadig helt på 

toppen. John Kruse er soloklarinettist 

i Det Kongelige Kapel. Entré.

 www.klassiskchristiansfeld.dk

Sønderjyllands Symfoniorkester  

med Haderslev Domkirkes Pigekor

Fredag den 20. marts kl. 20.00

Tyrstrup Kirke, Haderslevvej 7, 

Christiansfeld

Ved denne koncert har Sønderjyllands 

Symfoniorkester verdenspremiere på 

Kim Andrè Arnesens ”Stabat mater” i 

samarbejde med Haderslev Domkirkes 

Pigekor til hvem værket også er dedi-

keret. Entré.

 www.sdjssymfoni.billetten.dk
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Lærere ved Kulturskolen Kolding 

– Kammermusikkoncert

Torsdag den 19. marts kl. 19.00

Riis Toft salen, Kulturskolen Kolding, 

Riis Toft 12 A, Kolding

Fire af Kolding Musikskoles lærere spiller 

kammerkoncert sammen. Det drejer sig 

om Erik Meyland (tværfløjte), Anne Mey-

land (violin), Louise Svane Beck (bratsch) 

& Amelie Helmstad (cello). Fri entré.

 www.kulturskolenkolding.dk

Soiré med klassiske MGK 

og talentlinje-elever

Onsdag den 1. april kl. 19.00

Nicolai Scene, Skolegade 2C, Kolding

Soiré med de dygtige klassiske 

elever fra Kolding Musikskole. 

Koncerten består af korte og mang-

foldige indslag, og man kan opleve alt 

fra kammermusik til soloindslag og 

duetter. En stor del af eleverne bliver 

akkompagneret af Kulturskolen 

Koldings akkompagnatør, Julia 

Tabakova. Fri entré.

 www.nicolai.kolding.dk

Kasper Pihl og Rima Chacaturian

Onsdag den 22. april kl. 19.30

Riis Toft salen, Kulturskolen Kolding, 

Riis Toft 12 A, Kolding

To af Kulturskolen Koldings lærere 

spiller denne aften duo. Det drejer sig 

om Kasper Pihl, som er saxofonist i bl.a. 

Jutlandia Saxofonkvartet og underviser 

på Kulturskolen, og Rima Chacaturian, 

som er akkompagnatør, når musik-elever-

ne på talentlinjen og MGK spiller koncer-

ter rundt omkring i byen. Fri entré.

 www.kulturskolenkolding.dk

Charlotte Norholt - Fløjte og strygere

Onsdag den 1. april kl. 19.30

Søstrehusets korsal, Nørregade 14, 

Christiansfeld

Charlotte Norholt er en af de mest frem-

trædende fløjtenister herhjemme. Med 

til koncerten har hun tre strygere, som 

sætter et internationalt hold fra Brasilien, 

Finland og Tyskland/Norge. De er: Ana 

Feitosa, violin, Sanna Ripatti, bratsch, 

Jonathan Slaatto, cello. Entré.

 www.klassiskchristiansfeld.dk
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Kolding Kammerorkester 

- Edward Elgar og Vivaldi

Lørdag den 18. april kl. 11.00

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, Kolding

Kolding Kammerorkester spiller liflig stry-

germusik på torvet på Kolding Bibliotek. 

Her kan bl.a. høres Edward Elgars se- 

renade for strygeorkester og Antonio  

Vivaldis koncert for 2 celli og stryge- 

orkester. Anden god musik er på vej. 

Musik der spreder glæde. Fri entré.

 www.koldingkammerorkester.dk 

Kolding Kammerorkester 

- Forårsmusik på Trapholt

Onsdag den 22. april kl. 19.00

Trapholt, Æblehaven 23, Kolding

Kolding Kammerorkester spiller stryger-

musik på Trapholt. 17 strygere fordelt på 

store og små instrumenter spiller smuk, 

iørefaldende musik. Her spilles bl.a. 

Antonio Vivaldis – koncert for 2 celli og 

strygeorkester – ”Air” af Johan Sebastian 

Bach. Der er fri entré til koncerten for 

besøgende på Trapholt.

 www.koldingkammerorkester.dk 

Trio Pèrez Iñesta

Torsdag den 23. april kl. 19.30

Nicolai Scene, Skolegade 2C, Kolding

Spanske Trio Pèrez Iñesta, der består 

af Gala Pérez Iñesta (violin), Luis Zorita 

(cello) og Claudia Pérez Iñesta (piano)  

gæster Nicolai Scene og spiller værker af 

Mozart, Carl Nielsen og Dvorák. Entré.   

 www.nicolai.kolding.dk

Kolding Kammerorkester 

- Klassisk familiekoncert

Søndag den 26. april kl. 15.00

Nicolai Scene, Skolegade 2C, Kolding

Kolding Kammerorkester spiller koncert  

til fornøjelse for flere generationer.

En klassisk glad koncert, hvor der også 

vil blive spillet for den yngre generation.

Her spilles ”Koncert for 2 celli og stryge-

re” af Antonio Vivaldi – ”Serenade 

for strygeorkester” af Edward Elgar - 

”Air” af Johan Sebastian Bach. Entré.

 www.koldingkammerorkester.dk

Musikkens mesterværker 

– foredragsrække

Start onsdag den 6. maj kl. 17.00

Kolding Bibliotek, Slotssøvejen 4, Kolding

Nogle musikværker kan høres igen og 

igen og er i ordets bedste forstand ”uop-

slidelige”. De kan gang på gang både 

give os stor glæde og overraske os ved, 

at vi opdager nye ting. Biblioteket og 

Folkeuniversitetet samarbejder om den-

ne forelæsningsrække, der dykker ned i 

nogle af de disse store værker.

Forelæsningsrækken foregår onsdage i 

maj måned, alle gange kl. 17.00-18.45. 

Værkerne der behandles i foredragene er 

Vivaldi/De fire årstider, Elgar/Enigma-

variationer, Smetana/Mit fædreland og 

Tjajkovskij/Symfoni nr. 4. Entré.

 www.koldingbib.dk
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Scandinavian Brass Quintet 

Onsdag den 6. maj kl. 19.30

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

SBQ består af fem messingblæsere, der 

alle er erfarne solospillere. Ønsket 

om at spille kammermusik på et højt 

niveau, har bragt dem sammen. 

Repertoiret spænder vidt - lige fra 

Gabrieli over Bernstein til nutidige 

komponister. Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

MGK Syd, kammermusikkoncert

Onsdag den 6. maj kl. 18.00

Søstrehusets korsal, Nørregade 14, 

Christiansfeld

Elever fra MGKSYD i Kolding spiller 

solo og kammermusik fra det rig-

holdige klassiske repertoire. 

MGK er et 3 årigt konservatorieforbe-

redende kursus, så her er lejlighed til at 

høre morgendagens stjerner. Fri entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Ars Nova – korkoncert

Torsdag den 7. maj kl. 16.00

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

ARS NOVA Copenhagen blev grundlagt i 

1979 og har for længst etableret sig som 

et af verdens fineste vokalensembler. 

Ensemblets chefdirigent og kunstneriske 

leder er den engelske dirigent Paul Hillier. 

Ensemblet har specialiseret sig i fortolk-

ningen af renæssancens polyfone kor-

musik og ny vokalmusik. Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Esbjerg Ensemblet

Fredag den 8. maj kl. 15.00

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

Esbjerg Ensemble fremfører klassisk 

kammermusik med kompromisløs kva-

litetssans, og er anerkendt for sin ny-

skabende og alsidige programlægning. 

Ensemblet består p.t. af 10 tempera-

ments- og udtryksfulde musikere fra 

hele verden, alle særligt udvalgt for netop 

deres unikke egenskaber. Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Christina Ekstrøm – Symposium

Fredag den 8. maj kl. 13.00-21.00

Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld

Sangerinden Christina Ekstrøm er eks-

pert i Brødremenighedens musik, og 

igen på denne festival deltager hun som 

foredragsholder på et symposium, hvor 

en række eksperter i Brødremenigheden 

og Brødremenighedens musik fra hele 

verden deltager. Fri entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Christina Ekstrøm – aftenkoncert

Fredag den 8. maj kl. 21.00

Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld

Sangerinden Christina Ekstrøm er  

ekspert i Brødremenighedens musik, og 

igen på denne festival deltager hun som 

foredragsholder og sanger ved Christi-

ansfeldfestivalen. Ved denne aftenkoncert 

synger hun i Søstrehuset. Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk
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Christina Ekstrøm – symposium

Lørdag den 9. maj kl. 9.00

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

Sangerinden Christina Ekstrøm er eks-

pert i Brødremenighedens musik, og 

igen på denne festival deltager hun som 

foredragsholder på et symposium, hvor 

en række eksperter i Brødremenig-

heden og Brødremenighedens musik 

fra hele verden deltager. Fri entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Christina Ekstrøm – symposium

Lørdag den 9. maj kl. 11.00

Søstrehuset, Nørregade 14, Christiansfeld

Sangerinden Christina Ekstrøm er eks-

pert i Brødremenighedens musik, og 

igen på denne festival deltager hun som 

foredragsholder på et symposium, hvor 

en række eksperter i Brødremenig-

heden og Brødremenighedens musik 

fra hele verden deltager. Fri entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Sønderjyllands Symfoniorkester 

og Sigurd Barret

Lørdag den 9. maj kl. 15.00

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

Gå ombord i 100-året for Genforeningen 

med dine børn og børnebørn, når den 

folkekære entertainer Sigurd Barrett står 

klar med en berigende koncert som led i 

Sønderjyllands Symfoniorkesters fejring 

af 100-året for Genforeningen i 2020. 

Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Kasper Pihl og Rima Chacaturian

Lørdag den 9. maj kl. 19.30

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

Den klassiske saxofon er, trods markante 

landvindinger de sidste 30-40 år, stadig 

en sjælden gæst i kammermusikkens 

verden. Således er dens repertoire også 

relativt ukendt herhjemme. Det forhold 

gør Kasper Pihl og Rima Chacaturian 

hvad de kan, for at ændre. Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk

Alexandru Radu og Musica Viva

Søndag den 10. maj kl. 16.00

Brødremenighedens Kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

Musica Viva er et nystartet barok-

ensemble, der har fokus på den italien-

ske barokmusik. Ensemblet er dannet 

på initiativ af violinist Alexandru Radu fra 

Sønderjyllands Symfoniorkester. Ud over 

Alexandru Radu består Musica Viva af vi-

olinisten Rumen Lukanov, cellisten Nikolai 

Skliarevski og cembalisten Alina Rutaru. 

Entré.

 www.christiansfeldfestival.dk
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Soiré med klassiske MGK 

og talentlinje-elever

Onsdag den 13. maj kl. 18.00

Trapholt, Æblehaven 23, Kolding

Soiré med de dygtige klassiske elever 

fra Kolding Musikskole. Koncerten 

består af korte og mangfoldige ind-

slag, og man kan opleve alt fra kam-

mermusik til soloindslag og duetter. 

En stor del af eleverne bliver akkom-

pagneret af musikskolens akkom- 

pagnatør, Julia Tabakova, som er  

uddannet fra Kyiv Tjajkovski Musik- 

akademi i Ukraine. 

 www.trapholt.dk

Musica Ficta

- Grænselandets sange

Lørdag, den 6. juni kl. 17.00

Brødremenighedens kirkesal, 

Grev Zinzendorfs Plads, Christiansfeld

1920 blev et stort år for Danmark, ikke 

mindst med henblik på nationalfølel-

sen. Dette gav sig naturligvis voldsomt 

til kende i kunsten. Her i 100-året vil vi 

grave tilbage til sangene fra omkring 

1920. Og hvad finder vi!? Carl Nielsen 

og Thomas Laub havde netop udgivet 

deres banebrydende visehæfter i 1915 

og 1917, og Højskolesangbogens  

Melodibog udkom for første gang i 

1922, stærkt præget af den politiske 

situation. Her sker selve formningen af 

det, vi i dag forstår som ”det danske”  

- på godt og ondt. Entré.

 www.klassiskchristiansfeld.dk

Klassisk lytteklub på 

Kolding Bibliotek

Slotssøvejen 4, Kolding

Biblioteket klassiske lytteklub er for dig 

der holder af klassisk musik eller vil 

lære lidt om den. Lytteklubben er for 

alle, og det er gratis at deltage. 

Det kræver ingen musikalske forud-

sætninger. Du skal blot have lyst til 

at lytte til musikken.

Den klassiske lytteklub i 2020 samles 

på følgende datoer, alle kl. 10.00-11.30:

Tirsdag den 21. januar

Tirsdag den 18. februar og

Tirsdag den 17. marts

www.koldingbib.dk
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