
Accordeon på 

vandet 

Dato: 13. august kl. 19.00 

Sted: Sorø Bådfart, Søgade 

Billetter: Ticketmaster.dk 

Pris: 200 kr.  

inkl. sejltur og en lille 

servering. 

Fuld pris for alle. 

 

49. Sæson 2018 

 
Bjarke Mogensen 

Musik af: Scarlatti, Tjajkovskij, Piazzolla 
& A. Koppel 

 
Vi får igen i år mulighed for at opleve en koncert på 
Sorø Sø. Denne gang med Bjarke Mogensen på 
accordeon. Hans repertoire spænder vidt; fra egne 
kompositioner til arrangementer af klassiske værker 
over folkemusik og til helt nykomponerede værker for 
instrumentet. Gennem sin nysgerrighed og 
pionérarbejde med sit instrument, har Bjarke 
inspireret til tilblivelsen af mere end 50 nye værker – 
solo, kammermusik og koncerter for accordeon og 
symfoniorkester skrevet af nogle af tidens 
fremtrædende partiturkomponister, hvilket har 
bidraget til en betydelig udvikling af instrumentets 

repertoire og udtryksmuligheder indenfor en lang række musikalske genrer. 
 
Fælles sang: Vem kan segla 
 
Domenico Scarlatti (1685-1757) 
Sonate K. 230 
Sonate K. 69 
Sonate K. 517 
 
Martin Lohse (f.1971):  
Menuetto (2014) * 
 



Russisk Trad. (arr. Ivan Panitsky) 
 
P. I. Tjajkovskij (1841-1893) (arr. Bjarke Mogensen) 
‘Danse Russe’ fra Svanesøen 
 
Igor Shamo (1925-1985) 
Morgen I Skoven 
 
J. S. Bach(1685-1750): 
Ich ruf zu dir, herr Jesu Christ BWV 639  
 
Anders Koppel (f.1947):  
Cadenza (2018) * 
 
Bjarke Mogensen (f.1985) 
Fantasi over en Bornholmsk Folkesang 
 
Christos Farmakis (f. 1981): 
Satyr 
 
Rodolfo Mederos (f.1940) 
Pumba 
 
Astor Piazzolla  (1921-1992)  
(arr. B. Mogensen) 
Adios Nonino   
 
*Dedikeret til Bjarke Mogensen 
 
Fællesang: Sensommer vise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekster til Fællessang: 
 
Vem kan segla forutan vind 
Svensk folkevise - Åland 
  
1 Vem kan segla förutan vind? 
Vem kan ro utan åror? 
Vem kan skiljas från vännen 
sin utan att fälla tårar? 
  
2 Jag kan segla förutan vind. 
Jag kan ro utan åror. 
Men ej skiljas från vännen min 
utan att fälla tårar. 
 
 
Sensommervise  
Tekst og musik: Kirsten og Finn Jørgensen 
 
1.Æbler lyser rødt på træernes grene, 
høsten går ind. 
Går igennem skoven ganske alene, 
stille i sind. 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
 
2.Sommerbrisen danner krusning på søen, 
mystisk og sort. 
Stæreflokke svæver højt over øen - 
snart tager de bort. 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
 
3.Duft af brænderøg blandt brunlige bregner, 
blåsorte bær. 



Stille summen mellem blade som blegner - 
af’tnen er nær... 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
 
4. Modne rønnebær bag dybgrønne grene 
rødt titter frem - 
Går igennem skoven ganske alene - 
nu må jeg hjem! 
Gyldne farver og sensommerbrise 
fylder hjertet med vemodig musik, 
går og nynner en sensommervise 
fjernt fra byens larmende trafik. 
 


