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Blum & Haugaard Trio  
lørdag 21. august                                                                                                                                           
Omsider kunne vi tillade flere tilhørere til aftenens 
koncert med Blum & Haugaard Trio på grund af 
lempelser i forbindelse med Covid 19 restriktionerne, 
og vi var 55 personer, der fik en ualmindelig dejlig 
koncertoplevelse. 
                                                                                                                                              

Ægteparret Helene Blum og Harald Haugaard spillede 
violin  og sang med stort nærvær, følelsesfuldt og med 
en  dramatik, der på helt speciel vis underbyggede  og 
komplementerede den stemning og de fortællinger, vi 
også præsenteres for i Galleriets igangværende maleri-
udstilling. 
Sammen med den svenske stjerneguitarist Roger Tall-
roth præsenterede trioen os for sange og instrumental-
numre med egne kompositioner og fortolkninger af
den danske sangskat, der med udgangspunkt i som-
meren og sensommeren fik os til at føle en kærkom-
men forlængelse af ”Du danske sommer, jeg elsker dig”. 
Som en af tilhørerne begejstret udtrykte det på vejen 
ud af døren, så var livsglæden og deres begejstring for 
musikken smittende, og de fik for en stund løftet os 
væk fra hverdagen. 
                                                                        Af Birthe Lis Kristensen

Morten Kargaard Septet - en klassisk hybrid 
Lørdag den 4. september kl. 16                                                                                                                                   
Morten Kargaard Septet giver en harmonisk rig og ny tilgang, i sammensmeltningen af klassisk og rytmisk musik,  
og får de to umiddelbart forskellige musikalske genrer til at forene sig i et nyt udtryk.
Et orkester, der trodser alle forsøg på at knytte en specifik genre til sig - der udfordrer, hvad klassisk musik er, og  
hvad den kan udrette. En musik-bevidsthedsstrøm i skiftende strukturer, men med en indre ro og tankevækkelse.  
En frygtløs omfavnelse af det nye og usædvanlige, såvel som en dyb forståelse af fortiden.
En ny og innovativ lyd med syv omhyggeligt udvalgte instrumenter fra den klassiske og rytmiske verden fører 
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lytteren gennem en fantastisk rejse. Kompositionerne er påvirket af det skandinaviske åbne landskab og 
skønhed, hvor tankerne kan falde på malerierne fra P.S. Krøyer og Nordsøens styrke og skønhed.
Alle musikere, som har været tilknyttet flere forskellige orkestre og genrer - Copenhagen Phil, Det Kongelige 
Kapel, DR Symfoni Orkester, har en personlig tone og en åbensindet tilgang til ny musik.

Mette Termansen, Oboe, English Horn       Maj Berit Guassora, Trumpet, Flugelhorn
Karen Johanne Pedersen, Violin                    Jakup Lutzen, Viola
Kirstine Elise Pedersen, Cello                         Morten Kargaard, Guitars
Lars Johnsen, Kontrabass

Reserver plads til koncerten på hjemmesiden eller ring til 6173 4540.

Vi glæder os til at se jer. 

Marianne Therp


