
 

 

 
 
 
 



Fuglsang Herregård ligger på Lollands østkyst, ca. 10 km. fra Nyk. F. 
Bygningen ligger i en smuk gammel park ud til Guldborgsund og har 
en 140 år lang tradition for musik og at huse tidens store komponister. 
I dag drives huset som luksus Bed & Breakfast og huser lejlighedsvis 
Fuglsang Musikforening, som viderefører koncerttraditionen.   

 
I 2016 blev den gamle forvalterbolig 
efter en grundig renovering indviet 
som KUMUS, et center for KUnst og 
MUSik i samarbejde med Fuglsang 
Kunstmuseum. KUMUS er i dag 
hjemsted for Ensemble Storstrøm.  
 

I KUMUS er indrettet en smuk koncertsal og langt de fleste af Fuglsang 
Musikforenings koncerter foregår i dag i den nye koncertsal. 
 
 
 
 
Læs mere om Fuglsangs historie på 
https://fuglsangmusikforening.dk  

KUMUS 

Nystedvej 73 

4891 Toreby L.  

https://fuglsangmusikforening.dk/


Velkommen til endnu en spændende koncertsæson. 
  
Bestyrelsen i Fuglsang Musikforening glæ-
der sig over at være kommet igennem to 
svære år for koncertlivet med restriktioner 
og aflysninger. Nu ser vi fremad. 
Som altid præsenteres nogle af de ypperste 
kunstnere fra dansk musikliv.  Glæd dig til 
ni koncerter med spændende konstellatio-
ner og musik fra mange forskellige perioder 
og genrer.  
 
Kommer Andreas Brantelid og spiller? 
Ja, det gør han.  
 
Kan man høre Franz Liszts store berømte klaversonate i h-mol? 
Ja, det kan man, når Jonathan Siahaan, en af de fremadstormende unge 
klaversolister, giver koncert.  
 
Optræder et af landets bedste kor til julekoncerten?  
Ja, det gør Det unge Vokalensemble. 
 
Kan man nyde Ensemble Storstrøm i hele to koncerter?  
Ja, det kan man. 
 
Alt dette og meget mere kan du blive klog på ved at læse videre eller 
orientere dig på hjemmesiden og Facebook. 
 
Husk at billetter kan købes i god tid til hele sæsonen på 
www.fuglsangmusikforening.dk 
Hvis du ikke allerede modtager vores nyhedsmails om koncerterne, så 
tilmeld dig via hjemmesiden nu. Så modtager du fremover også infor-
mation om mange af de andre ekstra arrangementer, som foregår i  
KUMUS-regi. 
 
Vel mødt til en masse fantastisk musik! 
 
Lene Simonsen, formand  

http://www.fuglsangmusikforening.dk/


SØNDAG 11. SEPTEMBER 2022 KL. 15:00 I KUMUS 
 

Andreas Brantelid og Christian Ihle Hadland 
 
Endnu engang er det 
lykkedes foreningen 
at få fat i en af ver-
dens bedste cellister, 
og med sig har han 
den norske pianist 
Christian Ihle Had-
land, som for længst 
har slået sin position 
fast som en af de yp-
perste på sit felt. 

 

 

På programmet står 3 variations-vær-
ker af Beethoven over datidens - og 
nutidens! - populære melodier af  
Händel og Mozart. 

Koncerten byder også på 2 værker af 
Kodaly: Sonatine op. 6 og Sonate op. 4. 
Kodaly viede en stor del af sit liv til at 
opsamle og dokumentere den          
ungarske folkemusik, og det skinner 
klart igennem i hans egne værker. 

Endelig er der en cellosonate af Frank 
Bridge, som var samtidig med Kodaly. 
Sonaten er skrevet under 1. verdens-
krig, og det kan man tydeligt høre. For 
musik skrives jo ind i en samtid, som 
så ofte vil spejle sig ned i musikken. 

  



SØNDAG 2. OKTOBER 2022 KL. 15:00 I KUMUS 

 
Jonatan Siahaan – ung klavervirtuos 

 
 

 
Med denne kon-
cert fastholder 
musikforenin-
gen traditionen 
med mindst en 
gang hver sæson 
at præsentere 
nogle af de unge 
fremadstor-
mende solister, 
som foreningen 
tror på. 
 
 
Denne gang er 
det pianisten Jo-
natan Siahaan, 
der kommer 
med et meget 
varieret og am-
bitiøst program. 

 

 
Vi skal høre en klaversonate i G-dur af Mozart, Schumanns 
klaversonate nr. 3 med den lidt mystiske titel Koncert uden orkester, 
klaversonate i H-mol af Liszt, om hvem det forlød - vel mest af dem, 
der ikke kunne spille hans musik - at han skrev så svær musik, at kun 
han selv kunne spille den. 
Fra den hjemlige andedam skal vi høre et lille værk af Bent Sørensen, 
den sidste af hans 12 Nocturner, med titlen Und die Sonne geht auf. 

  



SØNDAG 6. NOVEMBER 2022 KL. 15:00 I KUMUS 
 

VINTERFANTASI MED FUGLE 
Ensemble Storstrøm 

 
Som Howie -klarinet, Gunnar Eckhoff -fagot, Jakob Westh -klaver, 
Stéphane TranNgoc -violin, Tobias Gørvild Lautrup -cello 

 
Det kunne se ud 
som om vores  
ensemble har fået 
pip.  
 
I hvert fald er  
fugletemaet  
gennemgående i 
dagens program. 
 

 

Vi starter hos Beethoven. Han har skrevet en variationsrække over en 
melodi, som var populær i hans samtid. I teksten til melodien er der en 
linje der lyder ”Jeg er skrædder Kakadu”. Det foranledigede nogen – 
ikke Beethoven selv! – til at giver værket titlen Kakadu-variationer.                   

Det forlyder ikke, hvad komponisten selv sagde til dette navnekup. 

Derefter er det Brahms, der står for. Brahms havde –ligesom Mozart – 
en stor kærlighed til klarinetten, og det høres i denne klarinettrio. Vær-
ket blev uropført 1892 med Brahms ved klaveret. På klarinetten havde 
han Richard Mühlfeldt, som han kaldte sin kære nattergal. Så på den 
snedige måde kan dette værk også komme ind under fugletemaet. 

Efter pausen skal vi møde den amerikanske komponist Ned Rorem. 
Han lod sig i 1981 inspirere af vinterens forskellige stemninger i New 
York, og skrev dette værk, Vinterbilleder. Værket er kendetegnet ved, at 
instrumenterne snor sig ind og ud imellem hinanden. En af satserne 
hedder ”Fugle ved vinterskumringen”, og bingo! så har vi også den 
tredje fugl i bur.  



TORSDAG 17. NOVEMBER 2022 KL. 19:00  
I KLOSTERKIRKEN - NYKØBING F 

3. JUBILÆUMSKONCERT 
 

Klosterkirkens Kor 

under ledelse af organist og kantor Jan Ole Vanggaard. 

FUGLSANG 
Til Musikforeningens 25 års jubilæumssæson i 2020 bestilte foreningen 
tre nykomponerede værker. De to blev uropført i 2021, men grundet 
covid 19 blev denne koncert rykket til 2022, først til foråret, men er i 
stedet med til at præge den nye sæson. 
 
Programmets hovedværk er Peter Bruuns rytmisk spændstige korværk 
”Fuglsang” med naturlyrisk tekst af Knud Romer. Men der bliver også 
plads til mindre, danske korværker af bl. a. Carl Nielsen.  



SØNDAG 4. DECEMBER 2022 KL. 15:00 

JULEKONCERT PÅ HERREGÅRDEN 

Det unge Vokalensemble 
& 

Middle East Peace Orchestra 
 

”Christmas surprise” 
 

Korsang er næsten et 
must, når vi snakker jule-
koncerter. I år er det lyk-
kedes os at få fingre i Det 
Unge VokalEnsemble  
under ledelse af Poul Em-
borg. Koret består af 
cremen af den yngste ge-
neration af københavnske 
korsangere (aldersgræn-
sen opad er 35 år!). 

 
Koret laver mange julekoncerter, og blander ny og gammel julemusik. 
 
I år har de slået sig sammen med 
Middle East Peace Orchestra, et 
orkester med musikere fra mel-
lemøstlandene, som til daglig går 
og slår hinanden i hovedet. Orke-
stret er grundlagt af oboisten 
Henrik Goldschmidt, som vil vise, 
at man kan lave musik sammen i 
stedet for at slås. Ved denne kon-
cert blander orkestret sig i korets 
program, den traditionelle euro-
pæiske julemusik, og tilføjer den 
mellemøstlige musiktradition til 
oplevelsen. 
Det skal nok blive spændende!  



SØNDAG 5. FEBRUAR 2023 KL. 15:00 I KUMUS 
 

FLØJTENS MAGI 
Ensemble Storstrøm 

 
Svend Melbye -fløjte, Som Howie -klarinet, Gunnar Eckhoff -fagot, 
Mette Franck -harpe, Jakob Westh -klaver, Stéphane TranNgoc -vio-
lin, Piotr Zelazny -bratsch, Tobias Gørvild Lautrup -cello 

 

Ved denne koncert er det 
Ensemble Storstrøms 
fløjtenist, Svend Melbye, 
der får sved på panden. 
Programmet har nemlig 
fløjten i centrum i for-
skellige instrument- 
konstellationer.  
 

Det ses bl.a. i Svend Erik Tarps Serenade for fløjte, klaver, violin, bratsch og 
cello. Tarp er i generationen efter Carl Nielsen, og det spores i de tidlige 
af hans værker som f.eks. denne serenade fra 1930. 

I Philippe Gaubert’s Antikke Medaljer fra 1909 hører man også et slægt-
skab til Nielsen, denne gang i det muntre hjørne. 

Den tjekkiske komponist Bohuslav Martinů flygtede fra nazisterne til 
USA. Her skrev han 1944 sin Trio for fløjte, cello og klaver. Da han 15 år 
senere ville tilbage til Tjekkoslovakiet ville kommunisterne ikke vide af 
ham, så det var op ad bakke. Alligevel er hans kammermusik gennem-
gående let og dansende i karakteren. 

Og så skal vi høre det samlede ensemble i et af deres slagnumre, Forspil 

til en fauns eftermiddag af Debussy, arrangeret af Jakob Westh. Også her 

spiller fløjten en central rolle.   



SØNDAG 5. MARTS 2023 KL. 15:00 I KUMUS 
 

LIEDKONCERT 
David Danholt og Charlotte Thaning 

 
Dagens koncert er helliget lied’en, og med to års pandemiforsinkelse 

glæder vi os særligt til denne koncert, der oprindeligt blev programsat i 

maj 2021. David Danholt og Charlotte Thaning er en institution inden 

for deres genre. De har arbejdet sammen musikalsk i mere end 15 år. 

Det karakteristiske ved lieder er, at 

musikledsagelsen ikke bare akkom-

pagnerer, men spiller i tæt musi-

kalsk dialog med sangeren, og de to 

parter skaber et samlet værk. 

Schumann er – sammen med Schu-

bert – den komponist, der om no-

gen har været med til at definere lidgenren. I 1831 rejste H.C.  Ander-

sen til Berlin og stiftede bekendtskab med digteren Chamisso. Han gav 

Chamisso nogle digte, som denne så gendigtede. Schumann, som An-

dersen også kendte (hvem har den mand ikke kendt!) satte musik til, og 

det blev det op. 40, som vi skal høre i dag. 

 

Stifteren af det betydeligste danske musikdynasti, Herman D. Koppel, 

skrev efter krigen en del sange til gammeltestamentlige tekster. Nogle 

af dem er samlet i op. 46, for tenor og klaver. Musikken er alvorlig, præ-

get af krigen, som Koppel oplevede som ung jøde.  

Sangene er oprindelig tilegnet Aksel Schiøtz. 

 

Den senromantiske Heises sange og romancer er fra teaterstykket Bertran 

de Born, om en middelalderlig troubadour.  

Rued Langgaard var et miskendt geni i sin samtid. Han var romantiker 

lang tid efter, at romantikken var dømt ude af Carl Nielsen & Co. Pro-

grammets to sange er skrevet i 1909, da Langgaard var 12 år gammel.  



SØNDAG 16. APRIL 2023 Kl. 15:00 I KUMUS 
 

Bolette Roed- blokfløjte  
Andreas Borregaard - akkordeon 

 
Musik af J.S. Bach, M. Stauning, Bent Lorentzen, L. Graugaard  
 
Dagens program byder på en højst usædvanlig instrument- 
kombination. Blokfløjtenisten Bolette Roed har vi tidligere haft stor  
fornøjelse af sammen med en saxofonist og en janitshar i Trio Alpha. 
Akkordeonisten Andreas Borregaard er et nyt bekendtskab for os, og 

det bliver spændende at se hvad de to instrumenter kan finde ud af 

sammen. 

Det er jo ikke sådan, at der er skrevet meget musik for denne besæt-

ning. Så enten må man ty til at arrangere eksisterende musik, eller man 

må få skrevet musik direkte til ensemblet. Begge dele vil man kunne 

opleve ved denne koncert, der spænder fra Bach til nykomponerede 

værker af de danske komponister Martin Stauning, Bent Lorentzen og 

Lars Graugaard. 

Men duoen har spillet sammen i mange år, så de ved hvad de gør! 

  



SØNDAG 14. MAJ 2023 kl. 15:00 I KUMUS 
 

Nightingale String Quartet 
 

Gunvor Sihm og Josefine Dalsgaard - violin 
Marie Louise Broholt Jensen - bratsch 

Louisa Schwab – cello 

 

Dagens ensemble vil være et kært gensyn for en stor del af foreningens 

publikum, Kvartetten har siden starten i 2007 rendt med stort set alt, 

hvad man kan vinde af priser.  

Dagens program spænder vidt! 

Vi åbner med Strygekvartet nr. 2 skrevet af en 22-årig Boccerini.  Han 

var samtidig med Mozart, og det kan man godt høre. Men det har også 

betydet, at han har levet i skyggen af Mozart, og hans musik blev først 

alment kendt længe efter hans død (undtagelsen er en menuet fra en af 

de senere kvartetter, brugt i filmen Plyds og Papegøjer fra 1955).  

Ligesom Boccerini stod i skyggen af Mozart, stod Rued Langgaard i 

skyggen af Carl Nielsen. Hans Strygekvartet nr. 3 er skrevet i 1914, med 

efterklange af en ugengældt forelskelse året før. Langgaard kasserede 

selv kvartetten, og da han senere fortrød, måtte han rekonstruere den 

efter hukommelsen. 

Sammen med Dvořák hører 

Smetana til generationen af 

tjekkiske nationalromantiske 

komponister. Strygekvartet nr. 

1, er skrevet i en moden al-

der. Den har titlen ”Fra mit 

Liv”, og beskriver hans      til-

værelse fra ungdommelig be-

gejstring til bekymringen 

over hans     tiltagende døv-

hed op gennem 1870’erne.  



SØNDAG 4. JUNI 2023 kl. 15:00 I KUMUS 
 

Ryelund/Sjølin/Gonzales 
 

Morten Ryelund -violin, Allan Sjølin -guitar, Jose Gonzales -bas,  
 
Vi slutter sæsonen med endnu et utraditionelt ensemble. 
 

Sammensætningen af 
guitar, kontrabas og 
violin lyder umiddel-
bart aparte i klassisk 
sammenhæng. 

Ikke desto mindre er det 
en sammensætning der 
fungerer rigtig godt i 
kraft af de forskellige 
instrumenters stærke 
karakteristika. 

Guitarens sprøde 
klange, kontrabassens 
dybde og violinens 
fyndige strøg kombi-
neres i denne trio, hvor 
udtryksmulighederne er 
mange. 

 

Med så speciel en besætning, er repertoiret begrænset. Men så kan man 

transskribere værker, få skrevet ny musik til ensemblet, eller søge 

genrer, som normalt spilles af et af de tre instrumenter. 

Vi skal høre klassisk musik af Bach (violinkoncert i a-mol), Rameau, 

Schubert (Arpeggione-sonaten) og Massenet, og derudover folkemusik 

samt swingende sydamerikanske toner af brasilianske Bandolim og af 

den argentinske tangomester Astor Piazzolla.  



Højskolen med eget koncerthus og husorkester! 

Her på Højskolen Marielyst har vi året rundt knap 100 åbne aften-arrange-

menter i vores store koncerthus. Så måske har du allerede været her til 

en koncert eller et foredrag? 

Inden aftenarrangementerne laver vi højskole med mange forskellige 

kurser og ofte med flere fag samtidig. Undervisningen i de enkelte fag er 

typisk 3 timer hver dag, resten af dagen foregår på tværs og hvor I alle 

samles enten inde eller ude. 

 

 

      
Musikken fylder meget på højskolen, da alle vores faste lærere er udø-

vende musikere. Vi laver også Danmarks hyggeligste og vist nok også 

største Seniorfestival med over 35 koncerter 2 dage i uge 30, onsdag d. 

27. og torsdag d. 28. juli 202 

Læs mere på højskolens hjemmeside: www.hsmarielyst.dk 

  

http://www.hsmarielyst.dk/


 

 

Tak til Fuglsang Musikforenings sponsorer



 

 

Priser 

Entre                   250 kr. 

Entre medlemmer                  125 kr. 

Entre unge under 25                      0 kr. 

Fuglsangbillet (komb.koncert & Fuglsang Kunstmuseum) 285 kr. 
(begrænset antal) 
 

Billetter via hjemmesiden www.fuglsangmusikforening.dk 

eller ved døren fra kl. 14:00 
 

Medlemskab august til juni                300 kr. 
Medlemskabet er personligt 

 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i  

Fuglsang Musikforening 

SØNDAG DEN 14. MAJ 2023 KL. 13:30 I KUMUS 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 30. april 2023 

Indkomne forslag vil kunne ses på  

www.fuglsangmusikforening.dk  

fra 7. maj 2023 
 

 

Fuglsang Musikforening 

www.fuglsangmusikforening.dk 

 

Under punktet ”Medlemskab” kan man tilmelde sig nyhedsbrev. 

- følg os også på Facebook 

http://www.fuglsangmusikforening.dk/
http://www.fuglsangmusikforening.dk/
http://www.fuglsangmusikforening.dk/

