
”På Stribe,” 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. 

Generalforsamling 
Torsdag den 25. maj 2020 kl. 19.30 på  
Ryslinge Høj- og Efterskole 
Derefter koncert med ”Seniororkestret.”  
Fri entré. 

Bestyrelsen: 

Peder Fjeldstad, formand 3069 6315 
pfj@mail123.dk 
Jesper Sell, kasserer 4143 5052 
Birte Find  4233 8550 
Hans Henrik Pedersen, næstf. 4040 5935 
hhpersen@gmail.com 
Thyra Rasmussen 2989 7081 
Annemette Hansen, sekretær 3022 3261 
Lisbeth Bertelsen 2625 7491 
Finn Larsen  4032 7034   
 

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

der udsendes ved årsskiftet. Nye medlemmer kan indbetale på 
Reg. nr. 5975 Konto nr. 5000565, eller  
mobilpay på 56115, skriv ”nyt medlem” og din email. 

 
En tak for økonomisk støtte i 2019 fra: 
Fyn-Langeland Fond. 
 
Læs mere udførlig programomtale på vores hjemmeside: 

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 2019-2020 

www.musikpaamidtfyn.dk 

 

 
 
 
 
 
Kristine Becker Lund, sopran og Charlotte 
Thaning, klaver. 
"Sieben frühe til Vier letzte - en verden i opbrud"  
Ringe Bibliotek, mandag den 16. september 2019 
kl. 19.30 
Programmet afspejler perioden i tiden omkring 1. og 2. 
verdenskrig - en brydningstid, hvor tonaliteten og traditionen er 
ved at bryde sammen – det vil sige, at senromantikken var på sit 
sidste og den mere atonale musik - f.eks. "tolvtonemusikken" 
begyndte at vinde frem. 
Men programmet byder i høj grad også på eksempler på den 
tonale musik. 
Komponister fra forskellige lande i Europa er repræsenteret - 
såsom Alban Berg, Richard Strauss, Carl Nielsen (evt. Rued 
Langgaard), Rachmaninov, Hugo Alfvén, Benjamin Britten, 
Enrique Granados, Erik Satie og Debussy. 
Entré medl./ikke medl. 150/175 kr. 

Channe Nussbaum Trio 
 
 
 
 
Channe Nussbaum, vokal, Bjarke Kolerus, klarinet og 
Johan Ohlson, harmonika synger og spiller Klezmer 
musik 
Ringe Bibliotek, torsdag den 24.10. 2019 kl. 19.30 
Channe Nussbaum fortæller: Klezmer er jødisk østeuropæisk 
bryllups- og festmusik. Det er folkemusik, som jeg er vokset op 
med og sangene er på yiddish, som både mine forældre og 
bedsteforældre talte. Musikken er fuld af glæde og sorg og 
indeholder hurtige instrumentale danse-polkaer og langsomme 
vemodige ballader.  
Entré medl./ikke medl. 150/175 kr. 



 

 

 

Bach møder Carl Nielsen. 
Torsdag den 14.11. 2019 kl. 19.30 i Ringe Kirke: 
Trioens medlemmer har kendt hinanden i mange år og 
koncerteret parvis i flere sammenhænge, men dannede først 
trioen for tre år siden. Årsagen var Bach-kantaten “Ich habe 
genug”, der er som skræddersyet til ensemblet og en fælles 
kærlighed til Carl Nielsens musik, ikke mindst hans folkelige 
sange. Disse sættes i relief af et udvalg af komponistens små 
præludier, her arrangeret for obo og orgel. 
Programmet fremføres af operasanger Guido Päevatula, på obo 
og engelskhorn, Inger Allan og organist Karsten Hermansen. 
Fri entré. 
 
 
 
 
 
 
 
Den Kongelige Livgardes Messingensemble  
Ryslinge Sognekirke, søndag den 26. januar 2020 
kl. 15.00 
Den Kongelige Livgardes Messingkvintet er alle medlemmer af 
Den Kgl. Livgardes Musikkorps og er således topprofessionelle 
musikere. Ensemblet består af to trompeter, et valdhorn, en 
basun og en tuba, er oprettet i 1991 og leverer primært musik 
til forskellige begivenheder i kongehuset samt ved Dronningens 
statsbesøg i udlandet. 
Derudover har messingkvintetten indspillet flere CD'er - bl.a. én 
sammen med Povl Dissing - og optræder gerne ved koncerter 
rundt omkring i landet, hvor der også fortælles lidt om musikken 
ved kongehuset.  
Entré medl./ikke medl.: kr. 150,-/175,- 
 

Dygtige musikskoleelever og lærere fra 
Faaborg-Midtfyn Musikskole 
Tirsdag den 28.01.19 på  
Ringe Bibliotek kl. 18.30.  
Bemærk tidspunktet!                       Fri entré. 
 

Ditte Fromsejer og Sigurd Hockings 
Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.30 Ryslinge 
Frimenigheds mødesal 

Duoen Fromseier Hockings 
kommer fra den lille fynske 
landsby Øksendrup hvor de også 
driver og en økologisk 
æbleplantage og et cideri.  
Deres smukke melodier og sange 
er inspireret af deres omgivelser 
og folkene i dem. Stemmer og 
instrumenter blandes i et 
personligt univers med masser af 
groove, og koncerten er bundet 
sammen af finurlige historier om musikken.  
Entré medl./ikke medl.: kr. 150,-/175,- 
 

 

 

 

”Genforeningen og den danske sang”  
ved Tove Lønskov og Lars Thodberg Bertelsen, Ringe 
Bibliotek, torsdag den 19. marts 2020, kl. 19.30. 
Et koncertprogram med vægt på genforeningstemaet ud fra 
syngespillet ”Moderen”, skrevet af Helge Rode og sat i musik af 
Carl Nielsen. Baryton Lars Thodberg Bertelsen er docent ved Det 
Jyske Musikkonservatorium. Pianist Tove Lønskov har i mange år 
været docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og 
Nordjysk Konservatorium og afholder jævnligt Masterclasses. 
Begge har en omfattende koncertkarriere bag sig med adskillige 
indspilninger. Det er to kunstnere i et forbilledligt samarbejde, 
som vi kan glæde os til at høre. 
Entré medl./ikke medl.: kr. 150,-/175,- 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 19.4. 2020 kl. 15 i Kværndrup Kirke 
Danmarks folk-diva nr. 1 Helene Blum har sammen med 
violinisten Harald Haugaard etableret sig som nogle af de fineste 
fortolkere og fornyere af den danske musiktradition og 
levendegør kulturarv på allerhøjeste kunstneriske niveau. 
Entré medl./ikke medl.: kr. 225,-/250,-  


