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Gratis adgang
P-muligheder ved slottet

Vedbæk Garden, Operasanger Joachim Knop, akkompagneret af Erik Karlberg
Fælles børnekor fra kirkerne i Bistrup, Vedbæk og Søllerød,
Rudersdals Musikskoles Blæserorkester, korene Seven Sharp fra Birkerød samt
Rudersdal Harmonika Orkester
Arrangeører: Rudersdal Kulturparaply - Rudersdal Musikskole - Rudersdal Kommune
Layout og Produktion: www.idongrafisk.dk 45 41 14 07 / 26 15 15 76

Operasangeren Joachim Knop
Hovednavnet ved årets Næsseslotkoncert er Joachim Knop, som er en forrygende sanger. Han er populær indenfor en
bred vifte af genrer. Begyndte sin uddannelse som sanger ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og fuldførte i sommeren 2000 sine studier på Operaakademiet ved Det KGL Teater.
Han har bl.a. sunget i Betty Nansen Teatrets udgave af ”Tom Waits`The Black Ridder”, i Det Kgl. Teaters ”Heksemutter
Mortensen og den Fede Kalkun”, i ” Turandot” på Malmø Musikteater og i ”La Boheme” på Den Jyske Opera”. De seneste
år har budt på ”Barberen i Sevilla” på Århus Sommeropera, ”Flagermusen” på Det Kgl. Teater, ”Orfeus” på Den fynske
Opera og ”Baronessen fra Benzintanken” på Borreby

Vedbæk Garden

Er du til cykelløb eller sommerkoncert ?
Søndag den 10. juni 2018 byder på to meget forskellige oplevelsesmuligheder. Den ene er cykelløbet
”Sjælsø Rund !”. Den anden ”Sommerkoncert ved Næsseslottet”. Der er den sidste, der her kort skal
præsenteres
For 6. gang inviterer Rudersdal Kulturparaply til den traditionsrige sommerkoncert. Den byder i år på
den landskendte sanger Joachim Knop samt på lokale kor og musikensembler. Og vores sangstemmer
bliver udfordret med fællessange af værker fra Den danske Sangskat.

Garden er grundlagt i 1958 efter idé af Johannes Nielsen, der ejede en stor salatfabrik. Idéen blev realiseret sammen
med Helweg Møller fra den lokale avis ”Søllerød Tidende” og direktør Lars Christensen fra Tuborg depotet i Vedbæk. Fra
1962 til 1988 havde organisationer og enkeltpersoner ledelsesansvaret. Men i 1988 fandt man behov for en mere formaliseret ledelse. Finn Wagner indtræder som formand. Garden skulle nu markedsføres og sælges. Mange kontakter blev
herefter knyttet både i indland og udland, og Garden fik mange arrangementer. Vedbæk Garden har således gennem
mange år bl.a. haft en tæt tilknytning til Dyrehavsbakken og er her et fast indslag hvert år ved Bakken åbning samt ved
Cirkusrevyens premierer.
Indtil 1961 fungerede Vedbæk Garden under særdeles primitive forhold. Men nu blev kommunen opmærksom på det store uegennyttige arbejde, der blev udført i Garden. Den opnåede økonomisk støtte fra kommunen og fik et fast tilholdssted først på Rundforbiskolen senere Mariehøj Centret.

Rudersdal Kulturparaply består af et bredt samarbejde mellem de kulturelle foreninger i kommunen
og kommunens kulturforvaltning. Med koncerten ønsker Kulturparaplyen dels at vise resultater fra
den musikalske del af det lokale kulturarbejde, dels at præsentere en aktuel landskendt kunstner.

Rudersdal Musikskoles Harmonietta

Med venlig hilsen

Rudersdal Harmonietta er musikskolens blæseorkester. Det samles til 3-4 projekter i løbet af året, når der er en god
anledning! Orkestret, der er sammensat af træ- og messingblæsere, slagtøj og bas, optræder tit ved Musikskoledage i
Tivoli, og har tidligere medvirket i koncerter ved Næsseslottet. Orkestret dirigeres af Rasmus Bogø og Susanne Vibæk.

På vegne af kommunen vil jeg gerne takke Kulturparaplyen for den store indsats, det kræver at planlægge og skaffe økonomi til et sådant arrangement. Sammen med arrangørerne håber jeg nu på, at
sommeren den 10. juni vil vise sig fra sin bedste side, og at rigtig mange vil tage imod invitationen
til en sommertur til Næseslottet og dets smukke omgivelser og her nyde samværet og det righoldige
program.

Jens Ive

Fælles børnekor fra kirkerne i Bistrup, Vedbæk og Søllerød
Kirkerne i Rudersdal Sogn har et enestående tilbud til børn i de lokale skoler om, at de kan gå til gratis til kor og få
sangundervisning af korleder eller organist ved den kirke, de tilhører.
I nogle kirker er spirekor for børn fra 4. klasse og ned, i andre fra 4. klasse og op. I Bistrup kirke ledes korarbejdet af
organist Elsebeth Dilling-Hansen, i Vedbæk kirke af korleder og sopran Birgit Lyngholm og i Søllerød kirke af organist
Lisbeth Dünnwald

Rudersdal Harmonika Orkester
Orkestret har eksisteret i mere end 20 år, først som Birkerød Harmonika Orkester, siden som Rudersdal Harmonika Orkester. Det består af lærere og elever fra Det Danske Harmonika Akademi og ledes af Hans Jørgen Holbek. Orkestret har i
årenes løb optrådt ved mange koncerter i og uden for Rudersdal kommune. Blandt andet deltog orkesteret i slutningen
af juni 2014 i en dobbeltkoncert i Dresten med orkestret Akkordionata Elbflorentz i anledning af Heinrich Schütz Konservatoriets 40 års jubilæum.

Ladies Only
Koret har 41 positive og sangglade kvinder i alle aldre og er en del af foreningen ”Rytmisk Korforsyning”, bestående af
to kor, Seven Sharp og Ladies Only. Dets repertoire er både klassisk og rytmisk, med hovedvægten på det rytmiske
Hvert år holder koret forårskoncert og julekoncert i lokale kirkekor og har på det seneste været på korrejse til Dublin.
Her har koret sunget i Kirken og Skibsmuseet. I løbet af foråret skal koret også optræde til korbattle i Galaxe i Værløse.

Seven Sharp
Koret er et blandet kor under Rytmisk Korforsyning og består af ca. 70 kvinder og mænd. Det har et bredt repertoire fra
jazz, rock og pop til musicalmelodier; endvidere danske og svenske viser.
Sammen med Ladies Only holder koret hvert år forårskoncert og julekoncert og har i de seneste år været på korrejser
til Polen og Irland og - i oktober 2017- til i Barcelona, hvor bl.a. den argentinske komponist Ariel Ramirez` berømte værk
”Misa Criolla” var på repertoiret.

Tak til de medvirkende for støtte

Vedbæk Garden, operasanger Joanchim Knop, pianist Erik Karlberg, Fælles børnekor fra kirkerne i
Bistrup, Vedbæk og Søllerød, Rudersdal Musikskoles blæser orkester, korene Seven Sharpog Ladies
Only fra Birkerød samt Rudersdal Harmonika Orkester,

og for økonomisk støtte, tak til
Lions Club
Søllerød

Rudersdal Kommune • Nordea Fonden • Lions Club Søllerød • Velux Fonden • Rudersdal Teatervenner
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De perfekte rammer for afholdelse af møder med dine kunder, samarbejdspartnere eller
personale. Næsseslottet i Holte beliggende ved Furesøen har de smukkeste omgivelser.
36 tønder land til walk and talk, stemningsfyldt have til fordybelse samt historiske lokaler
med højt til loftet. Vores professionelle personale sørger for alt det praktiske, så du kan
fokusere på dit møde. Vi glæder os til at gøre dit møde uforglemmeligt
- “Kun fantasien sætter grænser”

idongrafisk.dk

www.naesseslottet.dk
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Program for

Velkomst :
Konferencier Michael Møller
Borgmester Jens Ive byder Velkommen.

Dronninggårds Allé 136 - Dk-2840 Holte
kontorhotel@naesseslottet.dk
T: 45 47 50 00

Rudersdal Musikskoles Harmonietta:

www.naesseslottet.dk

Dronninggårds Allé 136 - Dk-2840 Holte
VELKOMMEN TIl NÆSSESLOTTET
kontorhotel@naesseslottet.dk
T: 45 47 50 00

March af tryllefløjten W.A. Mozart
Arr. Jonas Viggo Pedersen
Highlights from La La Land Justin Hurwitz
Arr. Michael Brown

De perfekte rammer for afholdelse af møder med dine kunder, samarbejdspartnere eller
personale. Næsseslottet i Holte beliggende ved Furesøen har de smukkeste omgivelser.
36 tønder land til walk and talk, stemningsfyldt have til fordybelse samt historiske lokaler
med højt til loftet. Vores professionelle personale sørger for alt det praktiske, så du kan
fokusere på dit møde. Vi glæder os til at gøre dit møde uforglemmeligt
- “Kun fantasien sætter grænser”

www.naesseslottet.dk
Dronninggårds Allé 136 - Dk-2840 Holte
kontorhotel@naesseslottet.dk
T: 45 47 50 00
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RIG PÅ OPLEVELSER

Rudersdal Harmonika Orkester:
Forår, 1.sats af Vivaldi
La Danza – Rossini
Tango medley – Hans Boll

Fællessang:
Jeg elsker de grønne lunde
Akkompagnement: Carsten Holbek

Ladies Only:
Du danske sommer, jeg elsker dig.
Musik: Otto Mortensen, Tekst: Thøger Larsen.
Arr.: Hans Sørensen

Let`s call the whole thing off. George Gershwin.
Arr. Rasmus Bogø

Riverside. Tekst og musik: Agnes Obel.
Arr.: Bonnie Denise.

Solister: Sofie Ugilt Pabst og
Olav Eika Jørgensen.

Dreaming Kind.
Tekst og musik: Hannah Scneider.

Fællessang:

WWW.RUDERSDALTEATER.DK
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Seven Sharp:

I skovens dybe, stille ro.

Jeg gik mig ud en sommerdag.

Akkompagnement:

Nevertheless.

Rudersdal Musikskoles Harmonietta.

Ain`t Misbehavin`.

Joachim Knop:
Jeg er en fuglefænger –Tryllefløjten

All of Me.

Joachim Knop:

Lyset svinder – Nikolaj Bentzon

Toreador – Carmen.

Man kan ikke gøre for at man har charme
- sommer i Tyrol

Street where you live – My Fair Lady.

Some enchanted evening – South Pacific.
Kærlighed er det helst vil finde
– Bent Fabricius –Bjerre.
Bistrup, Søllerød og Vedbæk kirkers
fælles børnekor.
Lift up your voice
Lille Ida
MGP sangen: Til næste år.

Fællessang:
Lyse nætter – Alberte Vinding
Akkompagnement: Lise Hanskov

Don Juan – serenade med Michal Møller
på mandolin
I dette land – Maskerade.
Papagena, Papagena – Tryllefløjten.
Akkompagnement: Erik Karlberg.

Fællessang:
En yndig og frydefuld sommerdag.
Akkompagnement: Lise Hanskov.

Afslutning.

Jeg elsker de grønne lunde
tekst Johannes Helms

I skovens dybe stille ro

tekst H.C. Andersen Langelandsk melodi
I skovens dybe, stille ro, hvor sangerhære bo,
hvor sjælen lyttes mangen gang til fuglens glade sang;
der er idyllisk stille fred i skovens ensomhed,
og hjertets længsler tie her, hvor fred og hvile er.

Operasanger
Joakim Knop

Hør ! landsbyklokken lyder ned bebuder aftenfred,
småfuglen, før den går til blund, end kvidrer lidt en stund ;
i mosen kvækker højt en frø, stærkt damper mark og sø;
nu klokken tier,- aftens fred sig stille sænker ned.

Lyse Nætter

tekst Alberte Winding, musik Aske Bentzon
Nu kommer fuglene igen,- og lyset vælter pluds`lig ind.
Det kommer gennem alle sprækker, lyse nætter er tilbag`.
Alt, hvad der rørte sig blev gemt,- da du var rejst var det så nemt.
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig.
Du er tilbag` du er hos mig. Du er tilbag` med varme dag`,
du er hos mig.

musik Albert Møller

1. Jeg elsker de grønne lunde
med tonernes vuggende fald;
jeg elsker de blanke sunde
med sejlernes tusindtal.

5. Thi du er mig fader og moder,
- så synges fra strand til strandlangt mer end søster og broder,
thi du er mit fædreland.

2. Jeg elsker hver dal , hver banke,
med kornets bølgende flugt,
hvor flittige hænder sanke
af arbejdets gyldne frugt.

6. Forstummed hver røst i skoven,
og falmed hver gylden frugt,
faldt nat over mark og voven,
jeg fandt det dog lige smukt.

3. Jeg elsker de brede sletter
i sollysets sommerpragt,
i vinterens stjernenætter
bag snetæppets juledragt.

7. Om alle de drømme bristed,
du har fra din ungdom drømt,
om trængsel og nød du fristedJeg elsked dig dobbelt ømt.

4. Mig fryder din ros, din ære,
mig knuger din sorg, dit savn;
hver glans, hver plet vil jeg bære,
som falder på Danmarks navn.

8. Men end er der sang i skoven,
højt bølger det røde flag;
end er der en Gud foroven,
der råder for Danmarks sag.

Nu kommer lydene igen, og verden vælter pluds`lig ind
med parasoller og sandaler, bølger maler alt i sand.
Jeg havde huset fuld af vind og nye frugter fløjet ind.
Men hjertet ved godt, hvad det ønsker sig, at pynte sig for dig.
Du er tilbag`,du er hos mig. Du er tilbag` med varme dag`,
du er hos mig.

Ladies Only

Seven Sharp

En yndig og frydefuld sommertid
Dansk folkevise

Fælles børnekor fra kirkerne i
Bistrup, Vedbæk og Søllerød

1. En yndig og frydefuld sommertid i al sin herlighed,
den glæder og trøster så mangen en alt ved Guds kærlighed.
Den fører blomsterskaren frem, og rosen rød, så dejlig og sød,
den ser du da igen
2. Blandt alle disse blommer ved jeg en, en rose for dem alle,
udsprungen af en dejlig gren, ud af en yndig stamme;
vel er der mange smukke til, men jeg for sandhed sige vil :
Han overgår dem alle.

Dagens konferentier,
Michael Møller,

3. Ja, var jeg nu så lykkelig, jeg kunne rosen få!
Mit hjerte brænder ret inderlig med længsels store attrå.
Mit hjerte ler, hver gang jeg ham ser, og det ud af stor kærlighed
la`r ikke ro mig få.
4. Går jeg om dagen ud eller ind, ihvor det være må,
da er du stedse i mit sind, om natten ligeså.
Og når jeg sover sødelig, om dig jeg drømmer lykkelig,
ret som du hos mig var.

ledende viceskoleinspektør
for Rudersdal Musikskole

Kom indenfor!

5. AUGUST KL. 15.00 ÅBNER
RUDERSDAL SOMMERKONCERTER
PÅ NÆSSESLOTTET

0 5 / 2 016

Layout & Produktion: Peter R. Lassen

w w w.i d o n g r a f i s k .d k

4 5 41 14 0 7 / 2 6 15 15 76

Rudersdal Kammersolister spiller Brahms og Kancheli

11 koncerter i Rudersdal Kommune 5. - 28. august 2018
Information om billetter, program mv. se www.rudersdalsommerkoncerter.dk

