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Holmboe i Horsens: 9 dage med klassisk musik for alle
Når Holmboe i Horsens fra den 4.-12. marts for 18. gang inviterer til klassisk
musikfestival, er det med et program, der favner bredt. I alt åbner festivalen
dørene til 14 unikke koncertoplevelser på tværs af kulturorganisationer i byen.
Klassisk musik for alle
"Formålet med Holmboe i Horsens er at formidle klassisk musik til et bredt publikum. Derfor
har vi sammensat et mangfoldigt program, der rummer noget for enhver smag og alder. Vi
inviterer til klassiske koncerter med eksempelvis Den Danske Klavertrio og Ars Nova-koret og
familiekoncerter i børnehøjde, hvor der er plads til at stå, hoppe og danse", siger Hassel Louise
Löfstedt, festivalkoordinator i Horsens Kommune.
Én af de store nyheder på årets festival er samarbejdet med Det Jyske Musikkonservatorium i
Aarhus. Samarbejdet byder på fire gratis musikoplevelser.
"Vi har været så heldige at indgå et samarbejde med Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
De studerende har skabt fire unikke koncertoplevelser, der er helt gratis. I samarbejde med Det
Visionære Køkken inviterer de studerende blandt andet til en aften i musikkens og
bæredygtighedens tegn. Her skal deltagerne tilberede et måltid af overskudsmad, og som
underholdning under middagen vil fire sangere og to pianister opføre en musikalsk fortælling",
siger Hassel Louise Löfstedt.
Fra prisbelønnet børneopera til rock møder klassisk
Årets musikprogram spænder bredt. Lørdag den 11. marts gæster den prisbelønnede
børneopera "Min far og vrede Mand” Horsens Ny Teater. Operaen er vinder af prisen Best
Opera ved YAMawards 2016 samt nomineret til en Reumert i kategorien Årets Børne/Ungdomsforestilling 2016.
Lørdag den 4. marts kan publikum opleve Morten Kargaard Septet på Horsens Kunstmuseum.
Orkestret er et nyskabende samarbejde mellem nogle af de bedste musikere fra den rytmiske og
klassiske scene. De har spillet med bl.a. DR Symfoniorkester, Det Kongelige Kapel og Peter
Gullin Trio.
Rock møder klassisk, når den legendariske guitarist Jacob Binzer fra D.A.D indtager scenen på
KulisseLageret sammen med den klassiske cellist Josefine Opsahl og operasangeren Andrea
Pellegrini. Det sker lørdag den 11. marts.
”Vi vil gerne vise publikum, at klassisk musik ikke er for en lille skare af særligt indviede. Den
er for alle. Binzer, Opsahl og Pellegrini udforsker både den klassiske og den rytmiske verden,
og det er noget alle kan være med til”, siger Hassel Louise Löfstedt.
Der venter desuden publikum en musikdramatisk oplevelse, når elever fra 6. klasser i Horsens
lørdag den 11. marts går på scenen sammen med professionelle kunstnere fra Malta med en
fortælling om gamle skabelsesmyter fra Kina, Inden og Mesopotamien. Stykket er for alle.
"Holme i Horsens er for alle. Uanset, om du er vant til at lytte til klassisk musik eller ej. Vi
håber, at rigtig mange vil tage del i festivalen, og at programmet vil vække interesse og
nysgerrighed", siger Hassel Louise Löfstedt.
Billetter
Billetter og partoutkort kan købes på festivalens hjemmeside: www.holmboeihorsens.dk. Her
kan man også se det fulde festivalprogram. Et partoutkort giver adgang til alle koncerter, som

er arrangeret af Holmboe i Horsens. Vær opmærksom på, at partoutkortene kun sælges i et
begrænset antal.
Sponsorer og samarbejdspartnere
Holmboe i Horsens er arrangeret af Horsens Kommune i samarbejde med Statens Kunstfond,
Augustinusfonden, Insero Horsens, Knud Højgaards Fond, Juhl Sørensen A/S og Familien
Hede-Nielsens Fond.
For yderligere information:
Projektkoordinator
Hassel Louise Löfstedt
Mobil: +4524875313
Mail: hllo@horsens.dk

PROGRAM
Mandag d. 6. - lørdag d. 11. marts
Kuben, Søndergade
The Orchestra Discoverer - interaktiv installation
Fri entré
Lørdag d. 4. marts kl. 11, Horsens Kunstmuseum
De Tre Musikterer - en familiekoncert
Entré: 50 kr.
Lørdag d. 4. marts kl. 14, Vor Frelsers Kirke
ARS NOVA, Copenhagen
Entré: 90 kr.
Lørdag d. 4. marts kl. 16, Horsens Kunstmuseum
Morten Kargaard Septet
Entré: 90 kr.
Lørdag d. 4. marts kl.19.30, FÆNGSLET i kirken
En Fængslende Kirkekoncert
Fri entré
Søndag d. 5. marts kl. 11-17, Horsens Ny Teater
Musikskolens Gallakoncert
Fri entré
Søndag d. 5. marts kl. 16, Horsens Kunstmuseum
Prinsens Musikkorps
Entré: 90 kr.
Tirsdag d. 7. marts kl. 10 og kl. 12, Sønderbro Kirke
Sangskatten
Fri entré
Torsdag d. 9. marts kl. 17, Klosterkirken
Afslapningskoncert
Fri entré
Torsdag d. 9. marts kl. 18, Sted følger
Et bæredygtigt eventyr - musik og mad
Fri entré

Fredag d. 10. marts kl. 16.00, Horsens Kunstmuseum
Unge spiller klassisk
Fri entré
Lørdag d. 11. marts kl.11, Horsens Ny Teater
Min Far og Vrede Mand - en børneopera - ZeBU
Fri entré
Lørdag d. 11. marts kl. 15, Horsens Ny Teater
Kirana
Lørdag d. 11. marts kl.16, Horsens Kunstmuseum
Ensemble Nordlys
Entré: 90 kr.
Lørdag d. 11. marts kl. 20, KulisseLageret
Pellegrini / Binzer / Opsahl
Entré: 140 kr. i forsalg, 160 kr. i døren
Søndag d. 12. marts kl.13, Horsens Ny Teater
Den Danske Klavertrio
Entré: 140 kr.

