
Beretning til Sorø Internationale Musikfestivals generalforsamling tirsdag den 18. februar 2020

Denne beretning er skrevet under det store blæsevejr, som Danmark er ramt af her i midten af 
februar. Det har været et meget kraftigt regnvejr med oversvømmelser til følge flere steder i landet 
og i udlandet ikke mindst. Mange folk må forlade deres hjem fordi vandmasserne er trængt ind i 
deres hjem. I Horsens er tre boligblokke blevet evakueret af frygt for et digebrud.

Hvad har det så med festivalen at gøre? Ikke ret meget, men så alligevel. Vi er jo også ramt af 
omverdensændringer. Vores gamle hus Sorø Klosterkirke er blevet ramt af tidens tand, så valget har 
stået mellem yderligere forfald eller restaurering af den gamle kirke. Kirkens ejer Stiftelsen Sorø 
Akademi har heldigvis valgt istandsættelse frem for yderligere forfald. Men det betyder jo så, at vi 
ikke kan afholde vores koncerter i kirken, medens håndværkerne har taget over med stilladser og 
mørtel og maling.

Vi kan jo se, at når trængslerne er forbi. Så får vi en rigtig flot nyrestaureret kirke tilbage igen. Det 
glæder vi os rigtig meget til, men indtil da så er vi de hjemløse musikflygtninge. Vi lider såmænd 
ikke rigtig nød, men det har betydet, at nye og gamle spillesteder har fået besøg af festivalens 
musik.

Vi lagde ud på vandet med en cellokoncert med Christina Meissner på turistbåden ”Lille Claus”. 
Koncerten gik godt, men der kan jo kun være 60 personer ombord på båden.

Næste koncert var Jakob Vad og Thomas Darelius, som havde indtaget festsalen på Sorø Akademi. 
Der havde været plads til flere publikummer, men koncerten var fin.

Sorø Kunstmuseum lagde hus og billeder til en meget speciel koncertoplevelse. Copenhagen 
Marimba Duo spillede for os. Der var i sandhed noget for både øjne og ører. Meget fin koncert, men
igen ikke så mange publikummer. De der ikke var der gik glip af noget.

Vi prøvede et nyt spillested nemlig Vesthhuset på Frederiksberg. Det er et spillested med en noget 
andet musikstil til hverdag, det havde måske skræmt nogen væk, der var ej heller her fuldt hus til 
Opus Zoo.

Vi tog til Tersløse Kirke, som var helt fuldt med publikummer, som oplevede en meget fin koncert 
med det estiske kor Heinavanker. Vi fik tak fra kirken fordi vi lagde en koncert i deres kirke. De vil 
gerne have os tilbage igen. Det var en dejlig oplevelse.

Vi er børnenes musikfestival. Næste koncert var Gioia, som opførte en koncert for børn, forældre og
bedsteforældre. Alle fik en fortælling på børneniveau med masser af musikinstrumenter betjent af 3 
musikalske kvinder. Det havde fået Danmarks Radio til at møde op med interviewer og mikrofon. 
Journalisten havde selv gået på Sorø Akademi, og var derfor næsten på hjemmebane. Der kom en 
meget fin reportage ud af det, som kunne høres i programmet Festivalsommer. Tak til DR for at 
huske vores musikfestival.

Så gæstede Den Danske Guitarkvartet Sorø. Vi havde fundet et lokale på Sorø Bibliotek til max. 50 
gæster. De var der også og oplevede guitarmusik, hvor vi alle sad tæt på musikken. Vi fik meget 
forskelligt musik og små foredrag før hvert nummer.  God koncert.

Vi har jo en operasanger Louise Pape, som flere gange har optrådt for festivalen. Louise Pape kan 
desuden høres i Sorø Klosterkirke, som kirkesanger. Nu var det tid til solistdebut. Den fandt sted på 
Holbergs gamle bosted Tersløsegaard. Jeg tror, Holberg gerne ville have været tilstede. Holberg var 



jo selv musiker, så der har sikkert været en opvendt tommelfinger fra ham. Vi fik en engageret 
Louise Pape, som fik rosende omtale i pressen bagefter. Udsolgt var der, men vi kunne nu heller 
ikke være så mange i Holbergs dagligstue.

Vi skulle jo også finde et spillested til vores finalekoncert. Valget var faldet på Sorø Borgerskole. 
Det var også sommerens varmeste dag. Denne finalekoncert bød på Brahms’ Liebesliederwalzer og 
inderlig bøn fra Mendelssohns store hymne: Hör mein Bitten. Schumann bidrog med 4 duetter om 
kærlighed og 3 digte, heriblandt Zigeunerleben. Mozart var også repræsenteret med hans 1. sats af 
Klaverkoncert i A-dur. Det var en meget afvekslende koncert, hvor Chorus Soranus viste nye sider 
af korets evner. Alt var godt, men savnet af kirken var følelig. Der var en del tomme stole.

Alt i alt så viste festivalen sig fra sin bedste side med meget afvekslende musik. Stor ros til vores 
kunstneriske leder Merethe Køhl Hansen, som havde fået sammensat et spændende program til stor 
glæde for bestyrelsen og de mange gæster, som kom og lyttede. Bare nogen flere havde taget deres 
nabo med, så publikum havde fyldt flere stole.

Nu har jeg jo lige nævnt vores kunstneriske leder Merethe Køhl Hansen. Sorøs musikalske svar på 
den kæmpestore ottearmede blæksprutte. Organist, korleder ved gudstjenesten. Leder af Sorø 
Drengekor og hele tiden på jagt efter nye unge talenter. Kunstnerisk leder af vores festival. Benhård 
forhandler af kontrakter. Øver musik med sine egne børn. Overordnet mor til Flicka. Sorøs største 
Sct. Bernhards hund. Tak Merethe. Du gør om nogen en forskel for musiklivet i Sorø.

Det lyder jo som en hel jammer over manglende solgte billetter, men nogen gange er verden 
underfuld. Færre solgte billetter, men til gengæld overskud på hele festivalens konto. Jeg vil ikke gå
i detaljer, men en ros skal der altså være til vores ihærdige Malene Rasmussen, som har søgt en 
masse fonde, herunder nye fonde. Det har givet pote og penge og har betydet, at vi er lidt bedre 
stillet til den store satsning i 2021, hvor vi satser på en 50 års jubilæumskoncert med nykomponeret 
musik, stort kor og gentagelse af musikken fra den første festivalkoncert i festivallens levetid.

Vi har i festivalbestyrelsen en flok kreative sjæle, som ikke er bange for at pille ved alting. Vores 
sidste projekt er at skabe en ny hjemmeside på www.soroe  musik  .dk  . Det er lykkedes. Vi har også 
lavet et nyt projekt omkring det at udsende nyhedsbreve. I disse GDPRtider så er det ikke bare lige 
at gøre det. Vi følger loven og beskytter folks navne og e-mailadresser. Det er Jette Glavind, som er 
drivkraften bag dette projekt. Det er ikke just en enkel og overskuelig lovtekst, vi skal følge, men vi
tror på den indsigt, som Jette Glavind og Malene Rasmussen har tilegnet sig. Stor tak for deres 
specialindsats på det område. Britta Østergaard holder styr på dagsordner og referater. Det er hun 
bare så god til. Britta Jeppsson er fabelagtig i al det catering, som musikere og bestyrelse har brug 
for under en hel koncertrække. Vi har nogle suppleanter og hjælpere Louise Pape og Sanne Lessèl-
Wigh. Stor tak til dem også. Der er altid brug for ekstra hænder til afvikling af koncerterne. Vi har 
en webmaster Vibeke Gylling, som har opdateret hjemmesiden indtil videre. Nu kan det være, at der
bliver flere bestyrelsesmedlemmer, som selv opdaterer deres område. Det er helt nyt, så vi er altid 
på vej af nye stier. Nu må vi se, hvordan det går. 

Vi kan sagtens bruge flere nye kræfter i festivalbestyrelsen. Vi kan jo ikke altid alle være tilstede til 
alle koncerter. Der er brug for flere gode hænder, så jeg håber nye kræfter vil melde sig på banen.

Tak til alle vores sponsorer. Uden dem ingen festival. Vi kan ikke leve kun af solgte billetter. Men 
det er vigtigt at sige, at landets næstældste klassiske musikfestival fortsat er i live. Der bliver 
koncerter de næste mange år i Sorø.

Klaus Gylling, formand for bestyrelsen
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