
13. koncert 

Søndag den 7.september kl. 16.00 i Sorø Klosterkirke 

 

Billetter 100/70 kan købes i forsalg hos Svegårds Boghandel og Sorø Turistkontor samt ved 

indgangen en time før. 

 

Koncerten er sponsoreret af Stiftelsen Sorø Akademi 

 

HAYDN: SKABELSEN 

Chorus Soranus 

Det Unge Kammerorkester 

Dirigent Svend Lyngberg-Larsen 

 

Gabriel: Nina Bols Lundgren (sopran) 

Uriel: Adam Riis (tenor) 

Raphael: Ole Støvring Larsen (bas) 

Eva: Brit-Tone Müllertz (sopran) 

Adam: Jakob Vad (bas) 

 

Den 39. sæson af Sorø Internationale Musikfestival afsluttes traditionen tro med en festlig 

finalekoncert. Det er Svend Lynberg-Larsen, der står i spidsen for Chorus Soranus som vil opføre 

Haydns store oratorium: Skabelsen. 

Skabelsen rummer en fabelagtig glæde, og verdens mangfoldighed og skabelsens ufattelighed ses 

med et næsten barnagtigt beundrende blik. Haydns fromhed går hånd i hånd med en friskhed og 

enkelhed, der virker, som om han selv lige har hørt historien, og nu fortæller den videre til nogen, 

der ikke kender den. Og han gør det som den største historiefortæller, derved alt om, hvordan man 

styrer spændingskurven og får smilene frem med afvæbnende humor. 

Kort om solisterne: 

Nina Bols Lundgren er uddannet fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2004 med 

diplomeksamen. Nu studerer hun i solistklassen samme sted ved docent Susanna Eken. Nina 

forventer at debutere til efteråret 2008 i DRs Koncertsal.  

Brit-Tone Müllertz: Diplomeksamen fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i 2005. 

Studerede ved Hanna Hjort (-2002) og Susanna Eken (2002-2005). Videre studier ved professor 

Kirsten Buhl Møller. 

 Adam Riis er født i 1978.  Han begyndte at synge i Københavns Drengekor, hvorefter han 

uddannede sig på MGK/Gymnasium på Sankt Annæ Gymnasium. I 2005 tog han diplomeksamen 

fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.  

Ole Støvring Larsen er en erfaren og alsidig sanger med en stemme, der har en fantastisk 

spændvidde fra bas til tenor. Han har modtaget undervisning af Solveig Lumholdt, Fabio de 

Acevedo, Ole Hedegaard, Ernst-Cerold Schramm og Thomas Poulsen Kragh.  

Jakob Vad er en ung sanger med et meget stort talent. Efter studentereksamen 2003 og et par år på 

Københavns Universitet blev JV optaget med sang som hovedfag på Konservatoriet i København. 

Siden da er det gået slag i slag, og JV optræder i både opera, oratorier, kantater og med lied, alt 

sammen med stor succes.  
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