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P2 sender koncert fra Horsens Kunstmuseum
P2 er med, når kvartetten Ensemble Nordlys giver koncert i de smukke
omgivelser på Horsens Kunstmuseum lørdag den 11. marts. Koncerten optages
og sendes i udsendelsen P2 Koncerten onsdag den 15. marts kl. 19.20.
P2 Koncerten optager hvert år godt 130 koncerter rundt i Danmark, og hver aften sender
programmet fra danske og udenlandske koncertsale. Nu er turen kommet til Horsens.
"Festivalen Holmboe i Horsens har i mange år været et fast holdepunkt i denne afspejling, og
da vi i år blev præsenteret for koncerten med Ensemble Nordlys, som har fokus på
komponisten Vagn Holmboe, var det oplagt at transmittere netop denne koncert", siger Bent
Grønholdt, der er redaktør for Klassik Live og EBU hos DR. Han fremhæver, at det blandt
andet var Ensemble Nordslys' fokus på Vagn Holmboe, der vakte interesse:
"Vagn Holmboe er - som elev af Carl Nielsen - én af de store i dansk musikhistorie, men hans
musik spilles efter min mening alt for lidt. Så hvor er det dejligt at kunne være med til at sætte
spot på ham i dette tilfælde", siger han.
Horsens Kunstmuseum danner rammerne om koncerten. Museets omgivelser skaber en intim
og unik stemning, som bedst mærkes live. Men har man ikke mulighed for at opleve koncerten
på selve spilledagen, er der nu mulighed for at lytte til den i radioen.
Ensemble Nordlys
Det er ikke en uerfaren kvartet, der gæster Horsens. Faktisk fejrer Ensemble Nordlys i år 20 års
jubilæum. De sidste 20 år har de fire musikere sammen beriget den danske og internationale
musikscene med sine innovative og gennemtænkte programmer.
”Vi fire musikere i Nordlys er forskellige - ligesom vores instrumenter er det. Alle fire har
ligeværdige roller. Og det er altid udviklende at skulle tilpasse klang, ansatser og
temperamenter efter hinanden. Derfor håber vi ensemblets koncerter får en dynamisk og
varieret lyd alt efter hvilket instrument, der er dominerende”, siger violinist Christine Pryn.
Kvartetten har optrådt i 20 lande i Europa, Asien og USA og i koncertsale, der spænder fra
Carnegie Hall i New York til spillesteder i London, Berlin og Bangladesh. Kvartetten består af
violinist Christine Pryn, klarinettist Viktor Wennesz, cellist Carl-Oscar Østerlind og Kristoffer
Nyholm Hyldig på klaver.
”Publikum kan se frem til et program, hvor hele følelsesregistret kommer i spil med musik af
Holmboe selv, hans forbillede Carl Nielsen samt en anden komponist, han satte stor pris på,
den fyrige ungarer, Zoltan Kodaly”, fortæller pianist Kristoffer Hyldig.
Entré: 90 kr.
Billetter kan købes på www.holmboeihorsens.dk.
Her kan man også se resten af det spændende program.
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