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Klassisk i Sorø – Sorø Internationale Musikfestival 2019 
slår dørene op til sommersæsonen allerede 3. juli og 
byder hver onsdag til og med 21. august på en klassisk 
koncert af høj kvalitet. Vi åbner med en cello koncert på 
søen med Christina Meißner, der spiller på Sorø Bådfart. 
Onsdagen efter vil toner af Brahms og festlige franske 
sange lyde fra Jakob Vad og Thomas Darelius i Sorø 
Akademis Festsal. Sorø Kunstmuseum danner rammen 
om Copenhagen Marimba Duo, og samarbejdet mellem 
Sorø Jazzfestival og Klassisk i Sorø vil blive hørt når 
Opus Zoo blæser på Vesthhuset.

Onsdagen efter rykker vi til Tersløse Kirke, hvor vokal
gruppen Heinavanker, som gentagne gange har besøgt 
vores festival, synger. Børnene skal ikke snydes og 
Musikgruppen GIOIA laver koncert i Sorø Bibliotek for 
vores yngre publikum. Vi har også strenge på spil på 
Sorø bibliotek når Den Danske Guitarkvartet kommer 
og nye operatoner til prædebutkoncert med sopranen 
Louise Pape i de smukke og stemningsfulde rammer 
i Holbergs stuer på Tersløsegaard. Det hele rundes 
af med finalekoncert søndag den 25. august i Sorø 
Borgerskoles Multisal med musik af bl.a. Brahms og 
Schumann, hvor Chorus Soranus synger.

Billetsalg foregår primært via Ticketmaster. Her kan 
man hjemmefra gå ind på www.ticketmaster.dk og 
købe billet, som forevises ved indgangen. Billetsalget 
starter 1. juni 2019. Derudover er det muligt at købe bil
let i forvejen på Sorø Bibliotek eller kontant/mobilepay 
ved indgangen fra en time før. 

Billetpriserne varierer lidt fra koncert til koncert, se 
programmet for de enkelte koncerter. Børn/unge under 
18 har gratis adgang til alle koncerter – undtagen kon
certen på Sorø Bådfart.

Yderligere programinformation kan ses på  
www.soroemusik.dk eller Facebook.
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Sorø Klosterkirke er normalt det faste spillested for 
og rammen om Sorø Internationale Musikfestival, 
men grundet den igangværende renovering af 
kirken, må vi i år undvære de traditionelle orgel
koncerter og afholde alle koncerter på andre loka
liteter. Vi er glade for, at der bliver taget vare på 
den kulturhistoriske arv og glæder os til at vende 
tilbage med klassiske koncerter i det fantastiske 
kirkerum efter renoveringen. 

Sorø Klosterkirke er den tredjelængste middel
alderkirke i landet. Den er bygget i sidste del 
af 1100tallet som en del af det Mariakloster, 
Cistercienserne grund  lagde i Sorø omkring 1160. 
Kirken er et af de første teglstensbyggerier her
hjemme.

Forud havde der været et Bene dik tinerkloster 
grundlagt af Asser Riig, men dette gik til grunde, 
og Absalon, der var søn af Asser Riig, tilskyndede 
cisterciensermunke fra Esrum i Nordsjælland til at 
komme til Sorø og grundlægge et kloster her. Det 
blev landets rigeste og mægtigste.

Sorø Klosterkirke er bygget i overensstemmelse 
med den grundplan, der er karakteris tisk for alle 
cistercienserkirker: En treskibet korskirke med 
to kapeller på hver af kors armenes østside og 
retlinede afslutninger af kor og kapeller. Der er 
ikke noget tårn, men kun en tagrytter over kors
skæringen.

Absalon blev biskop i Roskilde og siden også 
ærkebiskop i Lund. Han døde i Sorø i påsken 1201 
og blev begravet på den fornemme plads foran 
højalteret. I dag findes hans grav bag alteret, for 
efter Reformationen i 1536 var der ikke brug for 
det rummelige kor til munkene, men større behov 
for kontakt mellem menigheden og præsten ved 
alteret. Derfor blev alteret flyttet frem i kirken.

Af kirkens fornemme inventar lægger man især 
mærke til det store korbuekrucifiks, Danmarks 

Sorø Klosterkirke



største, fra 1527 fra billedskærer Claus Bergs værk
sted i Odense. 

Både prædikestolen og altertavlen er fra 1650’erne. 
I kirken er foruden Absalon kongerne Christoffer 
II, Valdemar Atterdag og Oluf, samt forfatteren 
Ludvig Holberg begravet.

Orglet i Sorø er kendt og højt respekteret af orga
nister og andre musikere i ind og udland for sin 
unikke klang, som passer så fantastisk godt til faca
dens udformning og kirkens akus tik. Det er bygget 
i 1944 af Marcussen & Søn og facaden er på bedste 
vis forsøgt tilbageført til det oprindelige Johan 
Lorentz orgel fra 1627. Orglet har 37 stemmer for
delt på tre manualer og pedal.

Det lille kororgel er af ukendt oprindelse, men 
blev indkøbt i stedet for et lille spillebord bag 
hovedorglet til kor og orkesterbrug, som i praksis 
aldrig blev anvendt. Kororglets placering i kirkens 
skib er mere anvendelig. Det har seks stemmer og 
anhangspedal.

Sorø Klosterkirke rummer også et lille dejligt 
Steinwayflygel fra 2008 og et cembalo på to manu
aler.



Onsdag den 3. juli kl. 19.00 ved Sorø Bådfart

Christina Meißners cellospil er en oplevelse ud over det sæd
vanlige. Vi skal endda opleve hende i de smukke rammer på 
Sorø Sø med programmet ”Luften flyver væk”. 
Musikken på vandet spænder over omkring 1000 års historie: 
Hildegardsange og i kontrast til dem sange af den russiske kom
ponist Sofia Gubaidulina og den norske Martin Rane Bauck, en 
Capriccio af Venecian Dall’Abaco og i samme toneart fortsæt
telsen med den anden suite af Max Reger og endelig tre satser 
fra Bachs solrige Cdur suite.
Du kan glæde dig til hvad aftenens vand og vind har at sige...

Onsdag den 10. juli kl. 20.00 i Sorø Akademis Festsal

Programmet bliver en blanding af alvorlig og sjov musik på 
såvel dansk, tysk og fransk.
Thomas og Jakob er begge solister med betydelige karrierer 
som hhv. pianist og operasanger, men mødes i kammermusik
kens navn et par gange om året.
Programmet består af romantisk musik af Brahms, Ravel og 
Nielsen, både i den alvorlige og den lettere genre. Koncerten 
vil veksle mellem sange med klaver, klaverstykker og levende 
præsentationer direkte fra musikerne af de værker, de frem
fører.

Program: 
Cello på Sorø Sø

Medvirkende: Christina Meißner

Billetter: 
www.ticketmaster.dk
Pris: 200 kr. for alle inkl. drink og 
snack

Program: Musik af Brahms, Carl 
Nielsen og Ravel

Medvirkende: 
Jakob Vad, baryton 
Thomas Darelius, klaver

Billetter: www.ticketmaster.dk
Pris: 150 kr. Gratis for unge under 18 år

1. Christina Meißner – Cello på søen

2. Brahms i Festsalen

Slagelse | Tel. 58 55 82 00
slagelse@beierholm.dk



Onsdag den 24. juli kl. 20.00 på Vesthhuset

Opus Zoo er en blæserkvintet, der blev dannet i efteråret 2013 
og består af Linnea Villén, fløjte, Birgitte Lindum, obo, SørenFilip 
Brix Hansen, klarinet, Lars Mathiesen, fagot og Thorbjørn Gram, 
horn.
Opus Zoo medvirkede i 2014 i P2’s Kammermusikkonkurrence 
og består af professionelle klassiske musikere som alle har marke
ret sig flot i det klassiske, danske musikliv.
Kvintetten har et bredt repertoire og har spillet koncerter i hele 
Danmark, både traditionelle koncerter i musikforeninger og kir
ker samt over 50 skolekoncerter.

Onsdag den 17. juli kl. 20.00 på Sorø Kunstmuseum

Copenhagen Marimba Duo består af de internationalt aner
kendte klassiske solister Mathias Reumert og Anders Kann 
Elten. I telepatisk og virtuost sammenspil udforsker de to musi
kere et repertoire, som spænder fra moderne komponister som 
Philippe Manoury og Maki Ishii til transskriptioner af klassiske 
mesterværker, bl.a. Maurice Ravels ”Le Tombeau de Couperin”. 
Duoen adskiller sig fra mere traditionelle slagtøjsensembler 
ved at rendyrke de melodiske slagtøjsinstrumenter, den varmt 
klingende marimba og dens jazzede søsterinstrument vibra
fonen.

Program: 
Barber, Mortensen, Arnold, 
Gerschwin m.fl.

Medvirkende: Opus Zoo

Billetter: Ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år

4. Klassisk og jazz mødes på Vesthhuset

3. Marimba midt i kunsten

Program:
Musik af Philippe Manoury, Maki Ishii og 
Maurice Ravels m.fl.

Medvirkende: Copenhagen Marimba Duo 

Billetter: www.ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år

Sorø Avis
Sorø Avis

Sorø Avis
Absalonsgade 1 • 4180 Sorø

Tlf. 57 83 47 77 • www.sn.dk/soroe



Onsdag den 7. august kl. 17.00 på Sorø Bibliotek

Kirkerotten havde altid elsket når kirkens organist satte sig ved 
orgelet og spillede løs, men en dag begyndte det at kede den. 
Hvad rotten ikke vidste var, at der ikke langt fra den sad en 
poprotte og et andet sted i byen en solistrotte. De havde det 
på samme måde hos de musikere, de boede hos. Men snart ville 
vores kirkerotte blive meget klogere. Det hele startede den dag, 
den med nysgerrigheden og modet i favnen gik ud i verden.
Ført an af den modige kirkerotte, publikum og trioen GIÒIA går 
vi på opdagelse i musikken, i venskabet og i den store glæde, det 
er at skabe noget sammen. Husk bamser!

Onsdag den 31. juli kl. 20.00 i Tersløse Kirke

Heinavanker, under ledelse af komponist Margo Kõlar, er en 
gruppe af nogle af Estlands fineste stemmer til udførelsen af 
tidløs musik, fra gammelt til moderne. De har rødder i liturgisk 
sang og renæssancepolyfoni, men gruppens repertoire rummer 
også arrangementer af tidlige estiske folkesange, runesange og 
hellige værker af samtidige som Arvo Pärt og Cyrillus Kreek.  
I Europa har Heinavanker været kendt på festival og kon
certsteder samt i radio i tre årtier, og gruppen har turneret 
i Europa, Sydamerika og Nordamerika med forestillinger og 
master classes.

Program:
Hyggelig koncert for børn og bamser

Medvirkende: Mie Korp Sloth, organetto, 
Karina Agerbo, blokfløjte og Tira Skamby, 
percussion

Fri entré. Tilmelding på  
klassisk.soroe@gmail.com eller Sorø Bibliotek

6. GIÒIA – børnekoncert – fløjter, piber og trommer

5. Vokalmusik i Tersløse Kirke

Program:
Margo Kõlar, Mikolaj z Radomia, 
Marbrianus de Orto m.fl.

Medvirkende: Heinavanker

Billetter: Ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år



Program:
Musik af Vivaldi, Karl Petersen og  
Philip Glass

Billetter: www.ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år

Program: Musik af Messiaen, Menotti,  
Argentos m.fl.

Medvirkende: Louise Pape, sopran

Billetter: www.ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år

8. Opera før og efter

ARKIPLUS A/S
Holbækvej 111

4180 Sorø

Tlf. 5783 2929
info@arkiplus.dk 
www.arkiplus.dk

A R K I T E K T E R  +  B Y G H E R R E R Å D G I V E R E
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Onsdag den 21. august kl. 18.30 på Tersløsegaard

Med de store følelser i spil, glæde såvel som sorg, helt tæt på 
de tilhørende, bliver publikum trukket ind i Olivia Hermansens 
univers. Hun skal giftes og gøres klar til den store dag, dagen hun 
har glædet sig til, men noget går galt og Olivia bliver aldrig gift. 
Hvad gør sorg og svigt ved en kvinde som Olivia? Hendes 
forvandling er ikke køn og med et strejf af humor, trækkes de 
tilhørende ind i endnu en dag, hvor Olivia forbereder sig på 
aldrig at blive gift.
Louise Pape er operasanger, bosat i Sorø og er udover hendes 
virke som sanger, sanglærer for Sorø Drengekor.

Onsdag den 14. august kl. 20.00 på Sorø Bibliotek

Med fire instrumenter i spil opstår der en klang og en dynamik, 
man ikke skulle tro var mulig med klassisk guitar, samtidig med at 
guitarens særlige sjæl stadig er i behold.
Til koncerten ved Sorø Internationale Musikfestival kan man bl.a. 
høre dragende filmmusikminimalisme af den succesombruste 
amerikaner Philip Glass, kendte værker af Vivaldi og Karl Petersens 
vidunderlige bearbejdninger af gamle danske folkeviser.
Den Danske Guitarkvartet er et efterspurgt ensemble i landets 
kirker og koncertforeninger. Her er de kendt for den hyggelige 
stemning til koncerterne samt gode historier og introduktioner.

7. Fire guitarer på biblioteket



Søndag den 25. august kl. 16.00 i Sorø Borgerskoles 
multisal

Denne finalekoncert byder på glade og lystelige toner fra 
Brahms Liebesliederwalzer og inderlig bøn fra Mendelssohns 
store hymne Hör mein Bitten med tekst fra Salme 55, der rum
mer mange, mange kontraster og en hel historie i sig selv. 
Schumann bidrager med fire duetter om kærlighed og tre digte, 
heriblandt Zigeunerleben. Mozart bliver også repræsenteret 
instrumentalt med første sats af Klaverkoncert i Adur.

Solister: 
Louise Pape, sopran
Emil Lykke, tenor

Klaver: Cecilie Holst Bodin og Ole Worm

Filippa Westerberg, cello
Ance Lipste, bratsch
Kristýna Duchoñowá, violin
Mina Fagerlund Sanches, violin

Dirigent: Merethe Køhl Hansen

9. Finalekoncert

Program: Musik af Mendelssohn, 
Brahms, Mozart og Schumann

Medvirkende: Chorus Soranus m.fl.

Billetter: www.ticketmaster.dk
Pris: 150 kr.
Gratis for unge under 18 år

Ole Linnemann-Schmidt (H)
Robert Kjær (Adm.)
Per R. Andersen (H)
Brian Pihl Pedersen (L)
Lukas Pedersen

Torvet 4, 4180 Sorø, tlf. 57 86 08 08
www.advokatgaarden.com
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Vil du være  
med til at støtte 

Sorø Internationale 
Musikfestival?

•

Du kan blive støttemedlem af  
Sorø Internationale Musikfestival ved at 

indbetale 100, kr. på denne konto: 

Reg.nr.: 1551 konto: 0103195. 

Send en mail til klassisk.soroe@gmail.com 
med oplysning om navn og adresse.



Acacia Blomster

ACI Energi

Advokatgården i Sorø 

Alfa Bogtryk

Arkiplus

Augustinus Fonden

Beckett Fonden

Beierholm

Bodil Pedersen Fonden

Bog og Idé

Brand af 1848 Fond

Café & Ristorante Valencia

Den Rabenlewetzauske 

Fond

Egholt Fondet

Elektrogården Sorø

Emils Chokolade

FrimodtHenike Fonden

Frobeniusfonden

Georg Ejlersen & Søn A/S

Illumfondet

Jimmys Kloakservice ApS

JyllandsPostens Fond

Knud Højgaards Fond

Konsul George Jorck og 

Hustru Emma Jorcks Fond

Kroppens Hus

Køreteknisk Anlæg

Lægerne Dr. Kaarsbergsvej 
Sorø I/S

Lægerne i Apotekergården

Malermester P. Jakobsen

Nordea Danmark Fonden

Oticon Fonden

Sejers Konditori

Solistforeningen af 1921

Sorana A/S

Sorø Apotek

Sorø Avis

Sorø Kommune

Sorø Spare og Lånekasses 
Fond

Sorø Trælast XL Byg

Statens Kunstråd

Stiftelsen Sorø Akademi

Støvlet Katrines Hus

Tandlægehuset Fru Ingesvej

Torvets Bistro

Toyota Fonden

Trelleborg Fonden

Victoriateatret

Aage og Johanne Louis
Hansens Fond

Sponsorer og tilskudsgivere

Ole Ingemann Johansen
Fulbyvej 4g · 4180 Sorø     Telefon 4033 5315 · info@aci-energi.dk


