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Sensommerkoncert på Gammel Estrup
Klassisk sopran Anna Wierød og klassisk guitarist Jakob Bangsø
præsenterer et sommerligt program af dansk, tysk og engelsk
musik fra Christian den 4.s tid samt sommerlige danske sange og
nyere viser fra den danske sangskat ved en stemningsfuld koncert
i Riddersalen på Gammel Estrup den 28. september.

Randersvej 2
8963 Auning
Danmark

Først del af koncerten består af sange af den engelske renæssancekomponist
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og lutenist John Dowland samt den danske visedigter Søren Terkelsen:
”John Dowland arbejdede fra 1598-1606 ved hoffet i
Danmark under Christian den 4. og har tilegnet flere af sine værker til den
danske konges søster Anne. Hans musik kunne fremføres med de
instrumenter, man havde ved hånden, normalt gambe eller lut eller synges
af flere stemmer. Sangene blev ekstremt populære og er det stadig i dag. De
er elskede for deres dybe melankoli som vækker følelser og fremkalder
tårer”, fortæller Anna Wierød og fortsætter: ”samtidig med John Dowland
finder vi Søren Terkelsen, en dansk tolder, som til en vis grad blev den
danske vises fader, da han fra 1645 begyndte at oversætte tyske viser og
udgive dem. Melodierne blev så populære at de sidenhen ofte fik nye
tekster, som bl.a. i Kingos ”Chrysilis” som også findes på
koncertprogrammet”.
Anden del af koncerten præsenterer nyere danske
sommersange og viser. Først bliver publikum præsenteret for Ib Nørholms
smukke visesamling ”Blomster fra den Danske Poesis Flora” bestående af
otte digte fra forskellige danske poeter, som beskriver naturen og
hverdagslivet i Danmark. Dernæst sluttes med velkendte sange af blandt
andet Carl Nielsen, Jeppe Aakjær og H.C. Andersen.
Dynamisk duo
Anna Wierød er klassisk sopran og en særdeles aktiv koncertsanger, især
som solist i oratorier og barokkoncerter/barokoperaer og som liedsanger og
operasanger. Anna har turneret i det meste af Europa som solist og
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ensemble- og korsanger. Hun er desuden tilknyttet ensembler som
Copenhagen Soloists, Musica Ficta, DR Koncertkoret og Balthasar Neumann
Chor. Anna er modtager af Sonnings Talentpris.
Anna Wierød spiller sammen med den klassiske guitarist
Jakob Bangsø, som hun har optrådt med i over ti år. Jakob har vundet et
imponerede antal toppriser ved internationale guitarkonkurrencer, herunder
1. priser i Berlin, Nordhorn og Paris. I 2015 modtog han Statens Kunstfonds
karrierestipendium ’Den unge elite’. Anna og Jakobs samarbejde går helt
tilbage til deres tid på Det Jyske Musikkonservatorium, hvorfra de begge har
aflagt debut fra solistklassen.
Fakta
•

Sensommerkoncerten med Wierød og Bangsø finder sted på
Gammel Estrup den 28. september kl. 19:00-20:30.

•

Billetter til koncerten koster 75 kr. pr. person – børn og studerende
40 kr.

•

Prisen inkluderer en kop kaffe og hjemmebagte småkager fra
Herregårdskøkkenet.

•

Forhåndstilmelding på T 8648 3001 eller
museumsbutikken@gammelestrup.dk. Betaling i døren.

For yderligere info om koncerten kontakt museumsinspektør Marie
Kirstine Elkjær på me@gammelestrup.dk eller T 8648 3001.

Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum inviterer til stemningsfuld koncert
med den klassiske duo Wierød og Bangsø i Riddersalen den 28. september. Foto:
Wierød og Bangsø.
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Fakta om Gammel Estrup
•

Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926
solgt, og Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev
oprettet i Gammel Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i
dag Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum og er en
selvejende institution.

•

Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger
sig i det daglige med de danske herregårde og alt hvad dertil hører af
indretningskultur, malerkunst, møbler, herskab og tjenestefolk,
iskældre, alléer, skove, marker og kulturlandskab mm.

•

Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for
Herregårdsforskning, som drives i et samarbejde mellem Gammel
Estrup, Aarhus Universitet, Nationalmuseet og Arkitektskolen
Aarhus.

•

Museets største formidlingssatsninger er Herregårdsmarked i juni
måned og juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for
herskab og tjenestefolk. Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste
for børn og unge.

•

Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året.
Der er åbent hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned
samt mandage i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med
nabomuseet Det Grønne Museum.

•

Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8
fastansat. Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den
daglige ledelse.

•

Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har 120-130 aktive
medlemmer, der yder en frivillig indsats i forbindelse med museets
mange, årlige formidlingsaktiviteter.

•

For mere information tjek www.gammelestrup.dk,
www.facebook.com/gammelestrup,
www.instagram.dk/gammelestrup eller kontakt museet på T 8648
3001 eller post@gammelestrup.dk.
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