Spil Dansk Dagen i
Grenaa.
Torsdag den 29. oktober 2015.
Grenaa Kunst og Musikforening
arrangerer i samarbejde med Grenaa
Kirke koncert i anledning af Spil
Dansk Dagen. Som solister har man
indbudt Annette Bo Nielsen, sopran,
Jens Bové, bas og Lars Sømod,
organist, pianist og komponist.
Ved koncerten i Grenaa torsdag den 29. oktober 2015 byder trioen først på et rent dansk program
i Grenaa Kirke, hvor man blandt andet vil høre populære og kendte sange af Carl Nielsen, duetter
af Peter Heise og Frederik MatthisonHansen. Der bliver også mulighed for at høre en motet for
sopran og orgel af Ib Nørholm samt soloarier fra Requiem af Lars Sømod. Koncerten giver også
mulighed for, at de fremmødte kan synge et par danske sange sammen med kunstnerne.
Efterfølgende vil man i sognegården kunne høre trioen med populære toner fra både opera,
operette og musicallitteraturen.
Annette Bo Nielsen, Jens Bové og Lars Sømod har siden 1992 givet koncerter over store dele af
landet under titlen: Duetter med stil og charme fra Bach til Berlin. Trioens besætning (sopran,
bas, orgel/klaver) har muliggjort et afvekslende repertoirevalg, hvor tilhørerne har haft lejlighed til
at høre såvel Bach, Mozart, Haydn som Gershwin, Berlin og nyere dansk musik.
De tre musikere har alle diplomeksamen fra Nordjysk Musikkonservatorium, Annette Bo Nielsen
har desuden studeret på Operahögskolan, Göteborg, og Lars Sømod har solistklasse med debut
fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. I sommeren 2014 afholder Lars Sømod sin
solistklassedebut som klokkenist. Dette sker fra klokketårnet i Vor Frelsers Kirke lørdag den 28.
juni. Jens Bové er solist og korist ved Den Jyske Opera. Annette Bo Nielsen har ofte været solist
ved Det Nordjyske Operakompagni, assistent ved Den Jyske Opera og tidligere lektor i sang på
Det Jyske Musikkonservatorium. Hun er formand for Nordjysk Sangselskab. Lars Sømod er
organist ved Vor Frelsers Kirke i København, er desuden komponist samt en eftertragtet
orgelsolist ved koncerter både i ind og udland.
I sognegården vil der være mulighed for at se glaskunst ved Christine Bové og lerkunst ved
Karsten Legård.
Prisen for koncerten i både Grenaa Kirke og Sognegården er inklusive kaffe og kage 100, kr.
Billetter kan købes i sognegården og ved indgangen.

Du modtager denne mail, fordi du er medlem af Grenaa Kunst og Musikforening. Hvis du ikke
længere ønsker at modtage denne type mails fra foreningen, skal du trykke på "Afmeld"
nedenfor.

