KAMMERMUSIKFORENINGEN AF 1911
Sæson 2018– 2019
KONCERT I GARNISONSKIRKEN
Onsdag den 12. december 2018 kl. 19.30

Kammermusikaften
Gabriella Pace - sopran, Kim Bak Dinitzen - cello
Elisabeth Westenholz - klaver
Gabriel Faurè:

Après un rêve op.7 nr.1

cello og klaver

(1845-1924)

Jules Massenet:

Élégie (Pierre Lorys)

sopran, cello, klaver

(1842-1912)

Francis Poulenc:
(1899-1963)

Charles Gounod:

C. (Louis Aragon)
Les chemins de l´amour (Jean Anouilh)
C´est ainsi que tu es (Louise de Vilmorin)
Voyage à Paris (Apollinaire)
Viens mon coeur (Jules Barbier)

sopran, klaver
sopran, cello, klaver

(1818-1893)

Claude Debussy:
(1862-1918)

La fille aux cheveux de lin
L´isle joyeuse

klaver

Pause 15 minutter
P.I. Tchaikovsky:
(1840-1893)

Valse sentimental op.51 nr.6
Mignons sang op.25 nr.3 (Goethe/Tyutchev)

S. Rachmaninoff:

Vocalise op.34 nr.14

cello, klaver
sopran, klaver
cello, klaver

(1873-1943)

D. Shostakovich:

Ofelias sang fra Syv Romancer op.127 (Alexander Blok)

(1906-1975)

K. Prasolova:

sopran, cello

View into the Stream (Tyutchev)

sopran, cello

(1970-)

Anton Arensky:
(1861-1906)

Liljekonvaller op.38 nr.2 (Tchaikovsky)

sopran, cello, klaver
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Fællessalme:

1
Julen har bragt velsignet bud,
nu glædes gamle og unge.
Hvad englene sang i verden ud,
nu alle små børn skal sjunge.
Grenen fra livets træ står skønt
med lys som fugle på kviste;
det barn, som sig glæder fromt og kønt,
skal aldrig den glæde miste.
2
Glæden er jordens gæst i dag
med Himmel-kongen, den lille.
Du fattige spurv, flyv ned fra tag
med duen til julegilde!
Dans, lille barn, på moders skød!
En dejlig dag er oprunden:
I dag blev vor kære frelser fød
og Paradis-vejen funden.
3
Frelseren v var barn som vi,
i dag han lå i sin vugge.
Den have, Guds engle flyve i,
vil Jesus for os oplukke.
Himmerigs konge blandt os bor,
han juleglæden os bringer;
han favner hver barnesjæl på jord
og lover os englevinger.
B.S. Ingemann 1839.

Bestyrelsen vil gerne ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. På
gensyn i foreningen den 23. januar til koncert med unge talenter.

