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Klik her for at gå

direkte til hjemmesiden

Kulturspillets nyhedsbrev Koncertoplevelser i Den Sorte
Diamant, Aalborg Kongres- og
kulturcenter og Århus Domkirke
I dette nyhedsbrev har De mulighed for at vinde billetter til koncertoplevelser i København
(Lutoslawski koncert), Aalborg (Julekoncert) og Århus (Bachs juleoratorium). Med
udgangspunkt i en af de succesfulde kunstudstillinger på Aros om Klassisk Modernisme
arrangeres et foredrag om emnet den 18. november i København. Læs mere nedenfor.

Athelas hylder
Lutoslawski i Den Sorte
Diamant
Den 29. november kl. 20 fejrer Athelas
Sinfonietta 100-året for komponisten

Syng julen ind med
Bobo Moreno
Den 7. december kl. 14 byder Aalborg
Symfoniorkester indenfor til en
koncert, hvor publikum kan få rørt

Lutoslawski - Polens mest markante

stemmerne. Koncerten vil vække

musikalske skikkelse i nyere tid. Det sker

julestemningen med en flot blanding

ved en hyldestkoncert i Dronningesalen

af fællessang og smuk korsang af

på Det Kongelige Bibliotek i København.

Coro Misto og Midtjysk Kammerkor.

Cellisten Jakob Kullberg og musikere fra

Både det højtidelige og det folkelige vil

Århus Sinfonietta forstærker i anledning af

være i centrum, når dirigent Søren

opførelsen Athelas, så alle sejl er sat til,

Birch og Bobo Moreno leverer en

når det den store besætning fejrer

stemningsfuld koncert.

Lutoslawski.

Der udloddes 6 billetter til koncerten,

Der udloddes 6 billetter til koncerten, og

der finder sted i Aalborg Kongres og

hver billet har en værdi à 95 kr. Læs mere

Kulturcenter. Billetterne har en værdi

om koncerten og Athelas Sinfonietta på

af 145 kr./stk. Læs mere om

www.athelas.dk

koncerten og Aalborg Symfoniorkester
på www.aalborgsymfoni.dk

Kulturkurser
Bliv klogere på Berlins og Preussens
kulturhistorie, Wiens kunstskatte eller
Renæssancen i Norditalien, når vi igen
i 2014 indleder en ny sæson med
kulturforedrag og kurser i København
og Århus. Læs mere på
www.kulturspillet.dk under
menupunktet "Foredrag og kurser".

Sådan gør De

Send en email til billet@kulturspillet.dk
med oplysning om navn og antal ønskede
billetter (max 2 stk). Ønsker at deltage i
lodtrækningen om billetter til Athelas
koncert den 29. november anføres
"Lutoslawski" i emnefeltet, og for
deltagelse i lodtrækningen om billetter til
"Bobo synger julen ind" den 7.

Bachs juleoratorium i
Århus
I Kulturquizzen på hjemmesiden kan De i
denne uge vinde 2 billetter til Ensemble
Midtvests opførelse af Bachs slorslåede
Juleoratorium i Århus domkirke

december anføres "Aalborg
Symfoniorkester" i emnefeltet. Ønsker De
at deltage i begge lodtrækninger sendes
to emails. Vinderne trækkes den 15.
november kl. 20. Billetterne kan ikke
ombyttes til kontanter.

(værdi 150 kr./stk.). Svar rigtigt på 5
kulturspørgsmål og deltag i konkurrencen.
Vinderen får direkte besked. Koncerten
finder sted den 2. december kl. 19.30 i
Århus domkirke. Læs mere om Ensemble
Midtvest og koncertprogrammet på
www.emv.dk

Klassisk modernisme
18. november
Perioden mellem skagensmalerne og
fynboerne på den ene side og Cobra med
Asger Jorn m. fl. på den anden side
kaldes Klassisk Modernisme – en tid hvor
malerne løsrev sig fra motivet og
koncentrerede sig om de maleriske
kvaliteter: form, farve, linje og rum. Man
kan stadig se, hvad det forestiller, men

det vigtige er måden, det fremstilles på.
”Naturen er ingenting, kunsten er alt.”
Foredraget finder sted i Menighedssalen,
Vardegade 14, København kl,. 19. Gratis
adgang. Kaffe og et glas vin serveres i
pausen.
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