
 
 
 
 
 
 
 
Generalforsamling 

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.30 på Ringe 
Bibliotek 
Derefter koncert med et endnu ukendt navn.   

Fri entré. 

Bestyrelsen: 

Peder Fjeldstad, formand 3069 6315 

pfj@mail123.dk 

John Sørensen, kasserer 2020 7868 

Birte Find  4233 8550 

Ella Kildegård  3027 1483 

Hans Henrik Pedersen, næstf. 4040 5935 

hhpersen@gmail.com 

Thyra Rasmussen 2989 7081 

Annemette Hansen, sekretær 3022 3261 

Lisbeth Bertelsen , suppleant  2625 7491 

Brian Jaminson, suppleant 2122 6279   

 

Bestyrelsen vedligeholder en database med medlemmernes 

mailadresser. Dette giver os mulighed for at sende remindere 

ud før koncerter, aflysninger, ændringer o.a. 

Send adressen og eventuelle ændringer til næstformand 

Hans Henrik Pedersen: hhpersen@gmail.com  

 

Kontingent: 100 kr. pr. medlem indbetales på girokort, 

der udsendes ved årsskiftet. Nye medlemmer kan indbetale på 

giro. Reg. nr. 5975 Konto nr. 5000565. 

 

En tak for økonomisk støtte i 2018 fra: 

Den faberske Fond. 

Fyn-Langeland Fond. 

Andelskassen i Ringe. 

Læs mere udførlig programomtale på vores hjemmeside: 

http://www.musikpaamidtfyn.dk/ 

Medlemmer af Musik på Midtfyn kan få adgang til koncerterne i 

Fåborg Musikforening på samme vilkår som medlemmer der. 
www.faaborgmusikforening.dk/ 

Sæsonprogram 2018-2019 

www.musikpaamidtfyn.dk 

 

 

 

 

 

 

Mogens Dalsgaard og Nickie Johansson 

Onsdag den 12.09.18 på Ringe Bibliotek kl. 19.30.   
 
Mogens Dalsgaard tilhører eliten af pianister med et 
bemærkelsesværdigt virke i Danmark og i udlandet. Ikke mindst 
de koncerter, hvor han på en oplysende og ofte underfundig og 
humoristisk måde fortæller om den musik han spiller, har været 
medvirkende til hans store popularitet.  
Nickie Johansson er uddannet på Det Fynske 
Musikkonservatorium. Hun har sunget solistpartier bl.a. på Den 
Ny Opera, Valdemars Slots Sommeropera og Den Fynske Opera. 
Heriblandt Donna Elvira i Don Giovanni, Drusilla i Poppeas 
Kroning, Serpetta i La Finta Giardiniera og Belinda i Dido og 
Aeneas. 
Entré medl./ikke medl. 175/200 kr. 
 

Jakob Alsgaard  
Torsdag den 4.10.18 på Ringe Bibliotek kl. 19.30 

Jakob Alsgaard 
begyndte at 
spille klaver 
som 5-årig. 
Han har 
studeret hos 
professor 
Anne Øland på 
Det Jyske 
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Musikkonservatorium. I 2010 blev han kandidat og 
debuterede fra solistklassen 2012. 
Jakob har et aktivt koncertvirke og er en alsidig musiker. 
I 2013 blev han 2. prisvinder i den 10. nordiske pianistkon-
kurrence på Nyborg Slot. 
I 2016 hørte vi ham i en fin koncert med Trio Gemini, hvor 
han er pianist, og vi kan glæde os til en oplevelsesrig aften 
med Jakob ved flyglet. 
Entré medl./ikke medl. 100/125 kr. 

 

 

 

 

 

Dorthe Zielke & Søren Johansen 
Torsdag den 15.11.18 i Gislev Kirke kl. 19.30.  
 

Aftenens program bliver stemningsfuld klassisk musik af kendte 

komponister. Bl.a. barokmusik for piccolotrompet og orgel, et 

par satser fra Hummels lystige trompetkoncert og en tango af 

den argentinske komponist Astor Piazzolla. 

Dorthe Zielke & Søren Johansen har spillet sammen siden 1998, 

da de mødtes på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. 

Siden har de spillet over 300 kirkekoncerter i Danmark og har 

optrådt i Europa, USA, Asien og Australien. 

Entré medl./ikke medl.: kr. 125,-/150,- 

 

 

Alberte Winding & Andreas Fuglebæk 
Søndag den 13.01.19 i Kværndrup Kirke kl. 15.00. 
En duo koncert skal helst mærkes som en fortrolig samtale, eller 

som gamle venner i en velkendt stue, et sted at blive set og 

holdt af. Alberte Winding og Andreas Fuglebæk evner at spille 

sig ind på den del af livet, der er poetisk, og man går aldrig fra 

en intim koncert med det musikalske makkerpar, uden at 

mærke hjertet banke på ny.  

Med sange om barndom, ungdom og det voksne hjertets 

vildveje, bundet sammen med en hel del sjove anekdoter, er en 

duo koncert med Winding og Fuglebæk proppet med varme og 

genkendelig erfaring med livets ned- og især - opture. 
Entré medl./ikke medl.: kr. 225,-/250,- 

Dygtige musik-skoleelever  
og lærere fra Faaborg- 
Midtfyn Musikskole 
Tirsdag den 29.01.19 på Ringe Bibliotek kl. 18.30. 
Bemærk tidspunktet!   Fri entré. 
 

 
 

 

 

 

Perry Stenbäck & 

Dekadansorkestern 

Fredag den 1. marts 2019 i Ryslinge Frimenigheds  

mødesal kl. 19.30. 
Perry Stenbäck har en stor kærlighed til sit hjemlands 

troubadourer, Cornelis Vreeswijk, Evert Taube m.fl, og hans 

fortolkninger af deres sange fremføres med stor respekt for 

originalmaterialet og med en sjælden nerve og autencitet. 

Repertoiret blandes med Perrys egne iørefaldende 

kompositioner. 

Danmark og den danske sangskat, har Perry også et godt øje til, 

og han har bl.a. spillet sammen med Sebastian, Allan Olsen og 

Erann DD.. 

Entré medl./ikke medl.: kr. 175,-/200,- 

 

 

 

 

”På Stribe” 
 
En aften i april i Foredragssalen på Ryslinge Høj- og 
Efterskole, se dato i dagspressen/hjemmesiden. 
Sangstuderende ved Det Fynske Musikkonservatorium er klar til 
at fortsætte den herlige koncerttradition på Ryslinge Høj- og 
Efterskole.  
Entré medl./ikke medlem, 75/100 kr. 
 

OPERATUR EFTERÅR 2019 er under planlægning.  
Følg med på: www.musikpaamidtfyn.dk 


