Medlemsbrev til støttemedlemmer december 2017
Kære støttemedlemmer
Tak for dit/jeres engagement i Sorø Internationale Musikfestival i 2017.
Vi glæder os til at byde dig/jer velkommen til den 49. sæson i 2018.
Årets koncertprogram kan ses på www.soroemusik.dk. Her vil også det detaljerede festivalprogram blive lagt i juni
måned. Bemærk at børn og unge under 18 år har gratis adgang til koncerterne.
Vi indleder året med to vinterkoncerter i Sorø Klosterkirke, i Nordre Korsarm:
Den første koncert er lørdag den 24. februar klokken 12.30 med Elisabeth Holmegaard Nielsen, der spiller musik af
Mozart, Carl Nielsen og Debussy. Den anden koncert er søndag den 25. februar klokken 15.00 med Mariam
Batsashvilli, der spiller musik af Marcello/Bach, Handel/Liszt, Chopin og Liszt. Billetter kan købes på ticketmaster.dk
Vi indkalder til Generalforsamling tirsdag den 27. februar kl. 19 på Værkerne. Se særskilt vedhæftet indkaldelse og
dagsorden.
I det kommende år kan vi tilbyde støttemedlemmerne et gratis arrangement: Tirsdag den 13. marts klokken 19
fortæller Peter Vuust om ”Musik på hjernen” i auditoriet på Mærsk McKinney Møller Videnscenter. Entré for ikkemedlemmer er 200 kr. Tilmelding senest den 20. februar til aul@lund2.dk. Herefter sættes de resterende billetter til
salg på ticketmaster.dk.
Sommerkoncerterne i 2017 afholdes som en sammenhængende festival, der begynder den 6. august og slutter den
20. august, hvor der er afslutningskoncert med Chorus Soranus. Også i denne sæson finder koncerterne sted på
forskellige lokationer: Klosterkirken er som altid det naturlige koncertrum for de fleste koncerter, men der er også
koncerter i Sorø Akademis Festsal, på Hotel Postgaarden, i Kunstmuseets gård og med Sorø Bådfart.
Regnskabsoversigten 2016-2017 bliver lagt på hjemmesiden medio januar 2017.
Medlemskommunikation med ris, ros og ideer kan foregå på vores hjemmeside: www.soroemusik.dk. Her kan man
også komme med forslag til generalforsamlingen den 27.februar, senest 3 uger før.
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