
: Sæsonprogram 2019-2020

Torsdag den 26. september kl.19.30. Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, Fredericia

Henschel Quartett
Christoph Henschel & Gregory Maytan, 
violiner - Monika Henschel, bratsch - 
Mathias Beyer-Karlshøj, cello.
Henschel Kvartetten blev dannet i 1994 
af de tre søskende Christoph, Markus 
og Monika samt Mathias Beyer-Karls-
høj på cello. Tre af medlemmerne har 
spillet i kvartetten i alle 25 år. Gregory 
Maytan er et nyt medlem på 2. violin. 
Henschel Kvartetten spillede en min-
deværdig koncert i Fredericia Musik-
forening for 10 år siden. Vi ser frem til 
et genhør med en af Tysklands bedste 
strygekvartetter. 
Koncerten arrangeres i samarbejde 
med Fredericia Gymnasium.
Program: Beethoven, Sjostakovitj og 
Schumann.
Entré: For medlemmer: 100 kr. For 
øvrige: 150 kr. Børn og studerende har 
gratis adgang.  

Søndag den 17. november kl. 16.00. Trinitatis Kirke, Kongensgade 39 B, Fredericia

Concerto Copenhagen

Under Lars Ulrik Mortensens ledelse er orkestret blevet et af de mest innovative 
barokorkestre i verden. Programmet koncentrerer sig om J.S. Bach: Orkestersuite 
nr. 3 og to såkaldte dialogkantater med sopran Eline Soelmark og bas Jakob 
Bloch Jespersen som sangsolister. Den fornøjelige Kaffekantate ligner en lille 
komisk opera.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Trinitatis Kirke.
Entré: 100 kr.

Søndag den 24. november kl. 16.00. Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Fredericia Byorkester  
Dirigent: Anne Cathrine Kielland Lund.
Solist: Gustav Piekut, klaver.
Program: Mozarts klaverkoncert nr 21 og Symfoni nr. 
40. Som ouverture spiller orkesteret forskellige styk-
ker sammen med elever fra Den Kreative Skole. 
Arrangeret af Fredericia Byorkester. 
Billetsalg på www.fredericiabyorkester.dk, tojhuset.
billetten.dk og ved døren.
Billetpris: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn og 
unge under uddannelse.

Søndag den 26. januar kl. 15.00. Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Randers Kammerorkester
Kammerorkestrets store besætning bliver udnyttet til fulde. Strygerne kommer på 
banen i en trio af Beethoven og en kvintet af Dvorak. Træblæserne i Bent Søren-
sens “Mädelein” for blæserkvintet. De to grupper strygekvintet og blæserkvintet 
forenes i Jean Francaix´ elegante og charmerende Decet.  
Entré: For medlemmer: 100 kr. For øvrige: 150 kr. Børn og studerende har gratis 
adgang. 

Søndag den 23. februar kl. 15.00. Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Kruse, Kjøller og Rastogi 

Det er første gang vi præsenterer sammensætningen to klarinetter og klaver. De 
danske klarinettisters nestor John Kruse har været soloklarinettist i Odense Sym-
foniorkester og Det Kongelige Kapel i sammenlagt 30 år. Hans elev Mathias Kjøl-
ler indtog soloklarinetpladsen i Aarhus Symfoniorkester allerede inden han var 
færdiguddannet på konservatoriet. Sammen med pianisten Søren Rastogi udgør 
de en meget dynamisk trio.
Program: Mendelssohn, Schumann, Reinecke, Poulenc og Debussy.
Entré: For medlemmer: 100 kr. For øvrige: 150 kr. Børn og studerende har gratis 
adgang.  

Torsdag den 19. marts kl.19.30. Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia

Corona Guitarkvartet

Kristian Gantriis, Michael Norman, Per Dybro Sørensen og Volkmar Zimmer-
mann, guitarer.
Kvartetten har gennem 25 år været førende i udviklingen af et nutidigt repertoire for 
guitarkvartet. Det er dog ikke kun ny musik, der er på repertoiret. Programmet spæn-
der fra renaissancemusik over Grieg til tangoer af Astor Piazzolla. 
Entré: For medlemmer: 100 kr. For øvrige: 150 kr. Børn og studerende har gratis 
adgang. 

Onsdag den 22. april kl. 19.30. Tøjhuset, Gothersgade 34, Fredericia 

Generalforsamling 

Tirsdag den 5. maj kl. 20.00. Bülows Kaserne, Eksercerhuset, Øster Voldgade 18, Fredericia

Fredericia Byorkester 
Dirigent: Anne Cathrine Kielland Lund. 
Programmet er endnu ikke planlagt i detaljer, men kommer til at fokusere på 75 året 
for befrielsen, 100 året for genforeningen samt 250 året for Beethovens fødsel. 
Arrangeret af Fredericia Byorkester. 
Oplysninger om billetsalg på www.fredericiabyorkester.dk

Uddybende oplysninger og eventuelle ændringer kan ses på Fredericia Musikfor-
enings hjemmeside: www.fredericiamusikforening.dk. 
Disse oplysninger kan man desuden få tilsendt som mail før hver koncert.  
Oplys om mail-adresse ved at sende en mail til formand@fredericiamusikforening.dk



Sæsonprogram    
2018-2019

Medlemskab af  
Fredericia Musikforening sæson 2018-19

Nuværende medlemmer:
Kontingent: 150 kr. årligt.
Husk at forny medlemskabet ved indbetaling af kontingent til Netbank reg.nr. 
3205, kontonr. 3205048782. (Husk at angive navn). Der kan også betales ved ind-
gangen før koncerter.

Nye medlemmer: 
Kontingent: 150 kr. årligt.
Du bliver medlem af Fredericia Musikforening for sæson 2019 – 20 ved indbeta-
ling af kontingent til Netbank reg.nr. 3205, kontonr. 3205048782. (Husk at angive 
navn). Der kan også betales ved indgangen i Tøjhuset før koncerter.
Oplys navn, adresse og e-mail til kasserer Lisbet Hårbøl, tlf. 27 77 13 44. 
Mail: lhlisbet@outlook.dk.
Medlemskabet giver adgang til andre musikforeninger i Syd- og Sønderjylland til 
medlemspris.

Normal billetpris: 100 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke-medlemmer.
Nogle koncerter har andre priser, der fremgår af sæsonprogrammet.
Børn og Unge: Børn og studerende fra Den kreative Skole, Fredericia Gymnasium 
og øvrige uddannelsessteder har gratis adgang. 

Billetsalg: Billetter købes normalt ved indgangen til koncertstedet. Ved koncerter 
i Tøjhuset er der mulighed for at købe billetter i forsalg på Tøjhusets billetsalgs-
side: tojhuset.billetten.dk.

E-mail: Du kan få tilsendt en orienterende e-mail før hver koncert ved at sende 
din e-mailadresse til formand@fredericiamusikforening.dk 

Bestyrelse 
Formand
Marie Fink-Nielsen Birgersvænget 5, 7000 Fredericia Tlf. 4092 7742
 e-mail: formand@fredericiamusikforening.dk 

Kasserer
Lisbet Hårbøl Falkevej 10, 6000 Kolding Tlf. 2777 1344 
 e-mail: lhlisbet@outlook.dk
Sekretær
Niels Jørn Krogh Skærbæk Havnegade 13, 7000 Fredericia Tlf. 2083 6346 

Lis Busk Andersen Irisvej 6, 7000 Fredericia Tlf. 5364 0348
Ulla Skovgaard Andersen Vejlby Kirkevej 27, 1. 7000 Fredericia Tlf. 2683 7243
Ole Sørensen Pjedstedvej 66, 7000 Fredericia Tlf. 2239 9753

Suppleant
Lenore Østerballe Børkopvej 9, Pjedsted, 7000 Fredericia Tlf. 2244 6416

Fredericia Byorkester
Der er mulighed for aktiv musikudøvelse i byens amatørsymfoniorkester, der blev  
oprettet af Fredericia Musikforening og som stadig har tilknytning til foreningen.  
Nærmere oplysninger kan ses på orkestrets hjemmeside:  
www.fredericiabyorkester.dk  

Sponsorer:
 Fredericia Musikforening modtager støtte fra offentlige instanser og private 
virksom heder.  Vi sender en hjertelig tak til vore sponsorer:

Sæsonprogram
2010/2011

Fredericia 
Musikforening

Fredericia Musikforening modtager støtte fra en 
række offentlige instanser og private virksomheder
Vi sender en hjertelig tak til vore sponsorer:

TAK TIL SPONSORER

Danske Bank

R. A. Ussing & Søn

Brahe Holding 

Billunds Boghandel

Fredericia Byorkester 

Der er mulighed for aktiv musikudøvelse i byens amatørsymfoniorkester, der blev oprettet af Frede-
ricia Musikforening og som stadig har tilknytning til foreningen. Nærmere oplysninger kan ses på 
orkestrets hjemmeside: www.fredericiabyorkester.dk

Fredericia Musikforenings bestyrelse

Niels Jørn Krogh, Skærbæk Havnegade 13, 7000 Fredericia ........ Tlf. 75 51 32 86 ..............  Formand
e-mail: formand@fredericiamusikforening.dk
  
Asger Ringgaard Møller, Lundagervej 6, 7000 Fredericia  ............. Tlf. 75 94 31 29 ..............  Kasserer
  
Knud Hansen, Deleuransvej 20, 7000 Fredericia  ........................... Tlf. 75 92 38 38
   
Jørgen Møller, Hvedevænget 13, 7000 Fredericia  ........................ Tlf. 75 92 52 04
  
Lenore Østerballe, Børkopvej 9, Pjedsted, 7000 Fredericia  ..........  Tlf. 75 95 40 98
  
Marie Fink-Nielsen, Birgersvænget 5, 7000 Fredericia .................. Tlf. 75 91 37 90
  
Birte Reese, Lunddalvej 39, 7000 Fredericia ....................................... Tlf. 75 94 22 84 ...............  Suppleant

Hjemmeside: www.fredericiamusikforening.dk

Gør det du er bedst til – det gør vi

Gør det, du brænder for

Fredericia Afdeling
Telefon 45 12 54 00

Medlemsfordele
Kontingentet er på 100 kr. pr. person. 

Den normale entrépris er på 110 kr. Medlemsprisen er 80 kr. Medlemmer sparer således 30 kr. 
Hvis man ved indmeldelsen eller fornyelsen af medlemskabet tegner sig for 3 til 7 koncerter på 
forhånd, kan man opnå yderligere rabat. Man kan spare op til 230 kr. Hvis man selv er forhindret 
i at komme, kan man give sin billetkupon til en bekendt, så vælg blot det antal koncerter I kunne 
tænke jer at komme til, billetten behøver ikke at gå til spilde. 
De koncerter, som kan købes med ekstra rabat, er koncerterne med den normale entrépris på 80 
kr. for medlemmer. Undtagelserne er koncerten  i Christianskirken, nytårskoncerten og Fredericia 
Byorkesters to koncerter.  

Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til foreningens kasserer: Asger Ringgaard Møller,  
Lundagervej 6, 7000 Fredericia. Tlf. 75 94 31 29, email: gerdaogasger@gmail.com.
Kontingent og beløb for eventuelle rabatbilletter kan indbetales via netbank på registreringsnum-
meret 3205 og kontonummeret 3 205 048 782. (Husk at opgive navn og antal rabatbilletter) 
Det er også muligt at betale ved indgangen til koncerterne. 
En kupon med afklipningsbilletter til det antal koncerter, der er købt, bliver udleveret ved indgan-
gen til Tøjhuset ved de første koncerter. 
  
Vores medlemsblad ”Klassisk pt” udkommer hver 3. måned og indeholder bl.a. koncertkalender 
og artikler om det klassiske musikliv i hele regionen. Som en ekstra medlemsfordel tilbyder ”Klas-
sisk pt” desuden koncert- og operature til særdeles fordelagtige priser inkl. bustur. 
Fredericia Musikforening tegner et kollektivt abonnement på ”Klassisk pt” for et år ad gangen. 
Skæringspunktet er det nummer, der udkommer 1. december. Foreningens medlemsfortegnelse 
skal derfor være ajourført senest den 14. november. Hvis fornyelse eller nytegning af medlemska-
bet sker på et senere tidspunkt vil det ikke omfatte tilsendelse af ”Klassisk pt”. 
Udover medlemsbladet vil vore medlemmer have mulighed for forud for hver koncert at få tilsendt 
en påmindelse pr. e-mail. Send blot besked til: formand@fredericiamusikforening.dk

3 koncerter koster 190,- kr. (i stedet for 240,- kr.)   Spar 50,- kr.  
4 koncerter koster 250,- kr. (i stedet for 320,- kr.)   Spar 70,- kr. 
5 koncerter koster 300,- kr. (i stedet for 400,- kr.)   Spar 100,- kr.   
6 koncerter koster 320,- kr. (i stedet for 480,- kr.)   Spar 160,- kr.   
7 koncerter koster 330,- kr. (i stedet for 560,- kr.)   Spar 230,- kr.  

HRACHYA AVANESYAN

Fredericia Byorkester 7. maj 2019 i Eksercerhuset med
sopran Marie Dreisig, tenor Jonathan Koppel og dirigent Anne Cathrine Kielland Lund

 
Fotograf: Helle S. Andersen
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FlexLife® er en ny måde at tænke realkreditlån på. For nu behøver du ikke 
længere betale din bolig helt ud, når du har en god friværdi. Og når vi sammen 
har aftalt rammerne for lånet, kan du selv bestemme, hvor meget eller hvor lidt 
du vil afdrage – eller om du overhovedet vil afdrage. For med FlexLife® kan du få 
op til 30 års afdragsfrihed.
 
Ring til os på 70 15 15 16 og hør mere om, hvad FlexLife® kan gøre for din 
boligøkonomi.

Er du allerede kunde hos os, kan du også booke et møde direkte i din netbank 
eller den nye mobilbank. Og du bestemmer selv, om du vil mødes med os online 
eller i en af vores afdelinger. 

Fuld fleksibilitet
– og op til 30 års afdragsfrihed

Ring til os på
70 15 15 16

danskebank.dk/fl exlife
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