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SAMSØ KAMMERMUSIKFESTIVAL 2018

Koncerterne
De to koncerter spilles i hen-
holdsvis Tranebjerg kirke lørdag 
eftermiddag og på avlsgården på 
Brattingsborg Gods søndag efter-
middag. Den faste musikerstab er 
intakt (næsten). De medvirkende 
er: Koncertmestrene i henholds-
vis Det Kgl. Kapel og Radiosym-
foniorkesteret Lars Bjørnkjær og 
Johannes Søe Hansen, bratsch-
isterne Stine Hasbirk og Dmi-
tri Golovanov, begge Radiosym-
foniorkesteret, cellisterne Andreas 
og Ingemar Brantelid samt på 
klaver Katrine Gislinge.  

Efter indkvartering indledes 
weekendarrangementet fredag 
aften med en 2-retters middag 
på Flinchs Hotel i Tranebjerg. I 
forbindelse med middagen er der 
velkomst og praktiske oplysninger 
om weekendens forløb.

Lørdagens program
KL. 10 – 12.15     SAMSØ BÆR, Sil-
deballe 35, 8305 Samsø
Kl. 10.00  mødes vi alle ved en af 
de lokale bæravlere Aage Madsen, 
der byder velkommen indenfor og 
fortæller om starten af Samsø Bær, 
avlerne bag, råvarerne, de første 
produkter, og hvor langt man er 
kommet i dag. Samsø Bær er en 
kærlighedshistorie om bær og 

frugter, om at ville den gode smag, 
om at høre til på en ø, om sam-
menhold, tradition og udvikling. 
Der bliver rundvisning i mark-
erne, snak om jordbær, solbær, 
stikkelsbær og ribs. Derefter 
rundvisning i produktionen, hvor 
der også produceres snapse og 
koldpresset rapsolie. Der sluttes af 
med smagsprøver.

Kl. 12.30 Frokost i Besser Forsam-
lingshus.  
Herefter er eftermiddagen fri 
til hvil eller en lille køretur på 
egen hånd i det dejlige samske 
landskab, inden dagens koncert 
i Tranebjerg i den smukke gamle 
middelalderkirke.

Kl. 16.00 Koncert i Tranebjerg Kirke
Koncertprogram:
Anton Arenskij: Strygekvartet no. 
2 i a-mol, Opus 35
J. S. Bach: Værker for solocello
Johannes Brahms: Strygekvintet 
no.2 i G-dur, Opus 111

Dagen afsluttes med en lækker 
3-retters menu på Flinchs Hotel, 
hvor musikerne under middagen 
vil glæde gæsterne med musik i den 
lidt lettere, underholdende genre.

Andreas Brantelid



FREDAG D. 4. MAJ – SØNDAG D. 6. MAJ

Søndagens program
Kl. 10 – 11.30  En tur i skoven -  
Brattingsborg Gods – mødested 
Ørnslund 1.
Søndag den 6. maj er det Skovens 
Dag – og hvis vi er heldige er den 
lysegrøn og forårsfin. Naturvejled-
er Bjarne Manstrup leder en van-
dretur og fortæller undervejs på 
rundturen om skovens historie, 
om træer og planter samt fugle-
stemmer.   
En anden – lidt mindre vandre-
tur – ledes af Søren Jørgensen, 
der vil vise, hvordan han arbejder 
med sin svejshund. (Der f.eks. kan 
finde påkørt vildt). Han vil også 
fortælle om sin store passion for 
jagt og om øens jagtforening.

For mere kunstinteresserede 
er der mulighed for at besøge 
en særudstilling i Rosens Hus 
i Tranebjerg, hvor den lokale 
keramiker Sigrid Hovmand 
udstiller sammen med gobelinvæver 
Elisabeth Ryde. To kunstnerkolleger, 
hvis værker klæder hinanden. 
Sigrid Hovmand vil være tilstede i 
udstillingen.

Frokosten kl. 12.00 inkl. kaffe og 
kage indtages i hestestalden på 
Brattingsborg før koncerten.   
Koncerten slutter så betids, at jy-
derne kan nå færgeafgangen fra 
Sælvig kl.15.45. 
Fra Ballen er der afgang mod 
Sjælland kl. 17.35

Kl. 13.00 Koncert i hestestalden på 
Brattingsborg Gods
Koncertprogram:
Johannes Brahms: Klaverkvartet 
no.1 i G-mol, opus 25
Værker af Sergej Rachmaninov 
m.fl. annonceret fra scenen

Kgl. koncertmester Lars Bjørnkjær
Kunstnerisk leder



PROGRAM
Fredag
19.00   2-retters menu på Flinchs Hotel i Tranebjerg

Lørdag
10.00-12.15 “Samsø Bær”, Sildeballe 35, Besser
  Se marker, produktion og oplev smagen af Samsø

12.30  Frokost i Besser Forsamlingshus, Besser Hovedgade 32

16.00  Koncert i Tranebjerg Kirke (løssalg kr. 225,-) 

19.30  3-retters menu på Flinchs Hotel, Tranebjerg    
  Musikalsk underholdning under middagen

Søndag
10.00-11.45 ”En tur i skoven” Brattingsborg Gods, Ørnslund 1

12.00  Let frokost og kaffe i Hestestalden på Brattingsborg Gods

13.00  Koncert i Hestestalden på Brattingsborg Gods (løssalg kr. 275,-)  
  (husk tæpper og hynder, hvis vejret driller)

Prisen inkluderer færgetransport t/r fra Kalundborg eller Hou for en personbil 
inkl. fører og én passager, to overnatninger på Flinchs Hotel, Tranebjerg, Det Lille 
Sommerhotel, Ballen, Hotel ”Stay by Stage” i Nordby, (tidligere Nordby Kro) Hotel 
Vadstrup 1771 inkl. morgenmad og nedenstående program: 

EN WEEKEND PÅ SAMSØ 
for 2 personer

5.995,00,–

SAMSØ
KAMMERMUSIKFESTIVAL

Tilmelding straks til
Samsø Linien A/S, direktør Kaia Bertelsen
Strandbakkevej 2, 8305 Samsø - Tlf.: 86 59 17 02
Email: kb@samsoelinien.dk - Træffes tirsdage og torsdage 8.30 - 17.00
Bank: 6260 – 0002029449

Festivalen er generøst 
sponseret af


