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Jeg ser de bøgelyse øer
ud over havet spredt,
så skært og skønt i solen,
som aldrig jeg har set.
Jeg ved det, som de ligger dér,
så er der kun så kort
fra grænse og til grænse,
og dette land er vort.
                    LC Nielsen 1871-1930

Med store forventninger om fint 
forårsvejr inviterer Samsø Linien A/S 

for 14. gang til den traditionsrige 
kammermusikfestival på Samsø

•••• ••••

Generøst støttet af sponsorerne SamsøFærgen A/S, 
Samsø Rederi og Brattingsborg Gods, lægges der op 

til et 3-dages oplevelsesrigt program både kunstnerisk, 
kulturelt og gastronomisk på den dejlige vårgrønne ø.
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Kunstnerisk ledelse 
Kgl. koncertmester Lars Bjørnkjær

•••• ••••



Koncerterne
De to koncerter varetages 
af festivalens faste musiker-
stab fra Det Kongelige Kapel 
og Radiosymfoni-orkesteret 
i henholdsvis Tranebjerg kir-
ke lørdag eftermiddag og på 
avlsgården på Brattingsborg 
Gods søndag eftermiddag. 
Her vil den gamle hestestald 
med den fine akustik stå pyn-
tet med nyudsprungne bøge-
grene som stemningsskaber 
for musikken. 

De medvirkende musikere er 
de to koncertmestre i Det Kgl. 
Kapel Lars Bjørnkjær og Tobias 
Durholm violin, bratschisterne 

Stine Hasbirk og Dmitri Golo-
vanov, cellisterne Ingemar og 
Andreas Brantelid samt piani-
sten Katrine Gislinge.
Ensemblet opfører blandt an-
det værker af Mozart, Mendels-
sohn og Tjaikovskij med flere. 
Der arbejdes på at færdiggøre 
det endelige program.

Efter indkvartering indledes 
weekend-arrangementet fre-
dag aften med en 2-retters 
middag i dejlige omgivelser 
på Ballen Badehotel.

Lørdagens program 
begynder ved Kanhavekana-
len på Samsøs smalleste sted. 
Kanalen er et monument fra 
tidlig vikingetid (dateret til år 
726). Kanalen synliggøres og 
sættes i perspektiv med Dan-
marks historie. Museumsin-
spektør Lis Nymark præsente-
rer det nye formidlingsprojekt. 
Derefter forsættes til Langøre 
– en lille by med en stor histo-
rie. Lokale guider tager os med 
rundt i Langøre og fortæller 
om byens storhedstider. Her 
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var engang Samsøs eneste 
havn. Nu ligger byen som et 
meget yndet mål for lystsej-
lere, der - når den vanskelige 
indsejling er klaret - lægger til 
kaj i det helt unikke naturområ-
de Stauns Fjord.  Naturvejleder 
Bjarne Manstrup fortæller lidt 
om flora og fauna ved Langø-
re og Stauns Fjord.
 
Kl. 12.30 er der frokost inkl. drik-
kevarer i Samsø Roklubs loka-
ler i Langøre.

Kl. 16.00
Efter et hvil – eller en gåtur – er 
det tid for eftermiddagens mu-
sikalske koncertoplevelse i den 
smukke middelalderkirke i Tra-
nebjerg.
Dagens program afsluttes på 
festligste vis med en lækker 
3-retters menu på Ballen Ba-
dehotel, hvor musikerne under 
middagen vil divertere gæ-
sterne med musik i den lidt let-
tere genre. 

Program for søndagen 
Efter gentagne ønsker åbner 
kammerherre Anders D. Las-
sen Brattingsborg Gods op for 
kammermusikfestivalens gæ-
ster til en guidet rundvisning 
i landbrugets avlsbygninger, 
hvor godsinspektøren vil for-
tælle om det moderne land-
brug, godset driver som en af 
flere driftsgrene. Ligeledes vil 
der være guidet rundtur i den 
6 ha. store park i engelsk land-
skabsstil, med en lille afstikker 
til Barfredsholm, der er et lille 
voldanlæg beliggende i par-
ken. Hovedbygningen, der er 
bygget i 1870, er privat bebo-
else. 
Der serveres en let frokost inkl. 
drikkevarer i hestestalden kl. 
12.00
Kl. 13 afsluttes programmet 
med endnu en dejlig koncert 
i hestestalden. I pausen serve-
res kage og kaffe.
Koncerten slutter så betids, at 
jyderne kan nå færgeafgan-
gen fra Sælvig kl.15.45. 
Fra Ballen er der afgang mod 
Sjælland kl. 17.30.
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Kammermusik-weekend på Samsøfredag d. 8. – 10. maj 2015for 2 personer i alt fra kr. 5.695,00

PROGRAM
FREDAG
19.00    2-retters menu på Ballen Badehotel

LØRDAG
10.00 – 12.30   Kanhavekanalen og Langøre

12.30    Frokost i Langøre i roklubbens lokaler

16.00    Koncert i Tranebjerg Kirke  

19.30    3-retters menu på Ballen Badehotel
    Musikalsk underholdning under middagen

SØNDAG
10.00 – 12.00   Brattingsborg Gods – Guidet rundvisning i 
    avlsbygningerne og i parken.

12.00    Let frokost inkl. drikkevarer i hestestalden 

13.00    Koncert i hestestalden på Brattingsborg Gods
  
    (husk tæpper og hynder, hvis vejret driller)

Tilmelding fra den  17. februar til:
Administrationschef Kaia Bertelsen
Samsø Linien A/S, Strandbakkevej 2, 8305 Samsø
Tlf. 86 591702, E-mail: kb@samsoelinien.dk
Træffes tirsdag og torsdag kl. 8.30 – 17.00

Prisen inkluderer færge-
transport t/r fra Kalundborg eller Hou for en 
personbil inkl. fører og én passager, to overnatninger på Ballen 
Badehotel, Hotel Svedskegyden i Nordby, *Hotel Vadstrup 1771, *Det Lille Som-
merhotel  eller *Ilse made i Vesterløkken inkl. morgenmad og nedenstående program:    

* tillæg - kr. 500,-


