Knebel, den 08. august 2003

Til Pressen

Koncert i Mols Bjerge
Svends Kælder i Mols Bjerge har gennem flere år været hjemsted for koncerter. Sidst har ”Den
klassiske” været arrangør, men den mulighed eksisterer ikke mere.
Borgerforeningen Mols vil gerne videreføre traditionen og har lagt sig i selen for at fortsætte
musikopførelser i den smukke natur med en klassisk messingkvintet, Dynamic Brass, som spiller i
Svends Kælder søndag den 17. august 2003 kl. 15.00, hvor publikum kan lejre sig på skråningerne
i græsset med egen kaffekurv og lytte til koncerten. Der vil også være mulighed for at købe øl, vand
eller vin.
Kvintetten er en klassisk messingkvintet bestående af: 2 trompeter (Jan Nørgaard og Mads
Bramstoft), 1 horn (Peter Christensen), 1 basun (Keld Hosbond) og 1 tuba (Frank Thastum).
Ensemblets medlemmer har alle dybe rødder i den klassiske brass-band tradition - dog med speciel
forkærlighed for den nordiske folketone.
Der er ikke mange messingkvintetter i Danmark og ambitionen for Dynamic Brass - gennem 10 år
og mere end 50 koncerter i Danmark, Tyskland og Frankrig – har været at fremføre varierede
værker for netop denne besætning på et højt kunstnerisk niveau.
Koncertprogrammet bliver bredt spændende helt fra barok til nyere tid musik og vil indeholde
bl.a. renæssancemusik af forskellige komponister (bl.a. musik fra Chr. IV hof), nordisk musik af
bl.a. Grieg og Carl Nielsen, solist-stykker, hvor de enkelte instrumenter bliver præsenteret samt et
mere underholdende repertoire. Desuden nogle danske salmer.
Der vil være skiltning til Svends Kælder fra Lyngevej i Knebel og entréen er 50 kr. for personer
over 16 år.
Naturligvis betyder vejret meget for afviklingen af en udendørskoncert, men i tilfælde af dårligt
vejr flyttes hele arrangementet til Molsskolens festsal.
Med venlig hilsen
På vegne af Borgerforeningen Mols
Jørgen Ørgård
Tovholder for arrangementet
Tlf. 86 35 12 25 eller 40 28 99 18

