
Koncert Barok for børn
Sted Absalon Kulturhus
Dato Lørdag d. 10. juni kl. 14:00 - med fællesspisning kl. 15.00
Entré Gratis
Medvirkende Københavns Musikskole
Beskrivelse: Barok for børn - spillet af børn!

“Københavns Musikskole sprang med glæde til da vi fik forespørgslen om at deltage i
Stenbroens Barokdage 2023. Netop barokmusikken er nemlig ganske oplagt for en
koncert med børn, for børn. Barokmusikkens periodisk opbyggede melodik og rytmik
gør den nemmere tilgængelig for det mere utrænede øre, eller den endnu ikke
færdigt uddannede musikant. Musikken lever, svinger, danser og synger og opfattes i
al sin kompleksitet nærmest u-kompleks. Her skal man selvsagt ikke lade sig snyde,
men snarere nyde at det klassiske musikunivers har en epoke som skiller sig ud med
netop disse karakteristika. At præsentere barokmusik for børn, spillet af børn, har
også en tungtvejende pædagogisk begrundelse: nemlig at lytteren kan identificere sig
direkte med udøveren, hvilket vil gøre oplevelsen mere nærværende, og derved
endnu mere tilgængelig. Vi glæder os!” Kristina Schjelde Husum, Afdelingsleder

Koncert Byvandring med pop-up koncerter
Sted Vesterbro
Dato Lørdag d. 10. juni kl. 16:00-18.00
Entré 75 kr - tilkøb af øl, vin og kaffe undervejs
Medvirkende Bjarke Mogensen og  Bock/Høxbro
Beskrivelse En hyggelig byvandring på Vesterbro med pop-up koncerter på relevante locations.

Vi lærer bydelen - og hinanden - bedre at kende og lytter undervejs til barokmusik
som kædes sammen med Vesterbros historie og skelsættende beboere.

Stemningsbilleder



Opera Dido and Aeneas
Sted Basement
Dato Søndag d. 11. juni kl. 16:00
Entré 125 kr.
Medvirkende Anna Wierød, Dido; William Jønck, Aeneas; Nanna Varmer Ipsen, Sorceress;

Cassandra Lemoine, Belinda, 1. witch; Ellen Larsson, Spirit, 2. woman, 2. witch
Martin Vanberg, Sailor; NN, bas i ensemblet
Odense Barokfestivals Orkester, under ledelse af cembalist Babett Hartmann

Instruktør Peter Kunz
Beskrivelse Den dramatiske tragedie om antikkens Karthago; om politik, ære, kærlighed,

selvmord og overnaturlige kræfter. Melankoli og sortsind trækker den ellers
viljestærke Dido mod sin undergang. Hendes endeligt hjælpes godt på vej af et
konvent af hekse, ledet af ondskabens fyrstinde Sorceress, som udelukkende finder
glæde i andres sorg og ulykke.
Den rå og dystre beton-kælder ”Basement” er den perfekte setting for Henry Purcells
kendte barokopera, hvor kælderens moderne, rå look får modspil af scenografi og
kostumer som finder sit udgangspunkt i det klassiske, antikke Karthago med sine
lange rober og guldsmykker. Instruktør Peter Kunz står bag iscenesættelsen, med sit
sædvanlige flair for rollernes dybde og personlige udvikling.
I bedste barokstil holdes sangerstaben til et minimum gennem rollefordoblinger og
ved at lade solisterne synge korsatser.
Opsætningen er et samarbejde mellem barokfestivalerne Stenbroens Barokdage og
Odense Barokfestival. De to festivaler deles om udgifter og musikken spilles af
Odense Barokfestivals Orkester under ledelse af Babett Hartmann, cembalist.

Stemningsbilleder fra Basement   //   Anna Wierød (Dido) og William Jønch (Aeneas)



Koncert Bach Revoiced
Sted Musikhuset
Dato Tirsdag d. 13. juni kl. 19:30
Entré 75 kr.
Medvirkende James Sherlock
Beskrivelse: Barokmusik med et moderne twist. Tastemusik af J.S. Bach spillet i moderne

arrangementer på moderne flygel. Den herboende, britiske pianist og dirigent James
Sherlock er for alvor ved at etablere sig på den danske musikscene, hvor han har
dirigeret blandt andet DR Symfoniorkestret, DR Vokalensemblet, Copenhagen
Philharmonic og Athelas Sinfonietta. James arbejder desuden med internationale
ensembler som BBC Singers og Tenebrae Choir.

Koncert Barok pub-quiz
Sted Café Sonja i Saxogade
Dato Onsdag d. 14. juni kl. 19:30
Entré 50 kr.
Medvirkende SAGA Vokalensemble
Beskrivelse: Den socialøkonomiske café, Cafe Sonja, danner rammen om en anderledes

koncertoplevelse, når Stenbroens Barokdage inviterer til barok pub-quiz med
livemusik og tapas. Alle kan quizze med på den særligt tilrettelagte musikquiz og
SAGA Vokalensemble leverer pausemusik i særklasse i form af smægtende, italienske
sange om kærlighed og død.
SAGA Vokalensemble blev dannet i 2020 og består, ved denne lejlighed, af Lykke
Appelon Ilkjær, sopran; Angelica Asp, sopran og Nanna Ipsen, alt. Ensemblet har en
omfattende koncertvirksomhed herhjemme og udgav i 2021 CD’en “Belejringssange”.
I 2023 optræder de i øvrigt på Den Fynske Opera med forestillingen Love Fail.

Tapastallerken fra Café Sonja

SAGA Vokalensemble

Koncert Chillax orgelkoncert
Sted Sankt Matthæus Kirke
Dato Torsdag d. 15. juni kl. 20:00
Entré 50 kr.
Medvirkende Phillip Schmidt-Madsen, orgel
Beskrivelse En max chilleren kirkekoncert! Stenbroens Barokdage omdanner kirkerummet i Sankt

Matthæus Kirke til et meditativt univers med dæmpet, varm belysning og bløde tæpper og
sækkestole. Læg dig godt til rette eller tap et glas vin fra højbordet og smæk benene op,
mens du svømmer hen til det gribende, barokke orgelbrus fra Matthæuskirkens store orgel.



Ved tasterne sidder den prisvindende, virtuose orgelsolist Philip Schmidt-Madsen, som
kender orglet ud og ind, fra sit daglige virke som kirkens organist.
Schmidt-Madsen fik diplomeksamen i 2007 efter studier på Det Kgl. Danske
Musikkonservatorium og debuterede i 2013 fra solistklassen samme sted. I juni 2011 vandt
Philip Schmidt-Madsen, som den første dansker i 19 år, 1. pris ved Den Internationale Carl
Nielsen Orgelkonkurrence. Philip har desuden modtaget Leonie Sonnings Talentpris.

Stemningsbillede fra natkirke i Vor Frue Kirke

Koncert Middag og Musik - ¡Play it again!
Sted Absalon
Dato Fredag d. 16. juni kl. 20:30
Entré: 150 kr.
Medvirkende Ensemble Zimmermann med solist Anna Wierød, sopran
Beskrivelse Med den groovy konceptkoncert Play it again viser Ensemble Zimmermann, hvor meget

variation og virtuositet man kan få ud af en gentagen baslinje!
Ved koncertens premiere i 2016 skrev Viborg Stiftsavis. ”Det blev en mageløs koncert! Ikke
bare blev der spillet med liv og sjæl, som det også kan opleves i et feststemt
spillemandsorkester. Der blev fortalt historier, skabt billeder og stemninger, demonstreret
instrumentale og sanglige færdigheder og ikke mindst udtrykt glæde. (...) Kunst med stort K!
Mon ikke de fleste gik hjem med den følelse i bagagen, at den slags barokmusik på
originalinstrumenter kunne man godt tåle at høre igen og igen.”
Ensemble Zimmermann har siden sin stiftelse i 2001 opført instrumentale værker fra tidlig
renæssance til klassikken samt en lang række vokale hovedværker som oratorier, kantater og
barokoperaer overalt i Danmark. Ensemblet er stiftet og ledet af Lars Colding Wolf,
solistuddannet cembalist ved stjernemusiker Lars Ulrik Mortensen, specialiseret i
barokmusik, med utallige koncerter, operaopførelser, CD-indspilninger osv. i bagagen.
Koncerten er en del af Absalons populære koncept “Middag og Musik” hvor aftenen indledes
med tre-retters menu. Disse arrangementer er altid udsolgt og afsluttes med fest og
dansegulv.

Koncert Koncert med Festivalkoret og Bo holten
Sted TBA - udendørs
Dato Lørdag  d. 17. juni kl. 17:00
Entré Gratis
Medvirkende Festivalkoret og dirigent Bo Holten

Beskrivelse Stenbroens Barokdage er vært ved eftermiddagens talk med Bo Holten, hvor vores
festivalkor også optræder i selskab med sangere fra Musica Ficta.



Koncert Musica Ficta og Bjarke Mogensen
Sted TBA
Dato Lørdag  d. 17. juni kl. 19:00
Entré 125 kr.
Medvirkende Musica Ficta og Bjarke Mogensen, accordeon
Beskrivelse 555 sonater, det er hvad Domenico Scarlatti er blevet berømt for. Disse

djævleblændte og ofte vanvittigt virtuose stykker har tjent som det super-elegante
indslag i enhver keyboard-spillers koncerter i snart 300 år. Men nu har Danmarks
store accordeon-spiller, Bjarke Mogensen, kastet sig over disse barokke virtuos-perler
og spiller dem på sit eget lodrette keyboard så det klinger så autentisk som havde
Scarlatti tænkt dem sådan.
Domenico Scarlatti fødtes 1685 i Napoli i en rigtig musikerfamilie: 3 af hans brødre og
hans far var også komponister, – opera-komponister nemlig, for det var det man var i
Napoli på den tid. I 1685 fødtes også både Händel og Bach, og vor Scarlatti,
Domenico, har lidt uretfærdigt stået i skyggen af de to store tyske barok-giganter.
Men det vil Musica Ficta og Bjarke Mogensen nu gøre noget ved. Sammen har de
komponeret et program, selvfølgelig af et større udsnit af de 555, men også de
bedste af Scarlattis vidunderlige vokalværker, der aldrig har fået den påskønnelse de
fortjener. Først og fremmest er der her tale om det 10-stemmige Stabat Mater, der på
mageløs vis fremmaner Jesu Moders klage og sorg ved sønnens kors i et expressivt 25
min langt forløb. Men der er også Messe-satser og et herligt Te Deum for dobbeltkor.
Og i alt dette akkompagneres Musica Ficta af Bjarke Mogensens accordeon, som her
tjener som den continuo-akkompagnatør som ligger som basis for næsten al musik
fra barokken.
Som vanligt vil Bo Holten, dirigent, fortælle om Scarlattis farverige liv og værk, bl.a.
hans konkurrence-spil med Händel i Rom omkring 1710 hvor de to unge genier
duellerede på cembalo og orgel. Hvad udfaldet blev… ja det kan De få at vide ved
koncerterne.

Koncert Witches, Bitches and Mad Lovers!
Sted TBA
Dato: Lørdag  d. 17. juni kl. 21:30
Entré: 75 kr.
Medvirkende Anna Wierød, Gilbert Martinez, Fredrik Bock
Beskrivelse I 2022 afsluttede denne trio, bestående af Anna Wierød, Gilbert Martinez og Fredrik

Bock årets festival. Koncerten var et kæmpe hit og efter stort pres fra publikum
inviterer vi trioen tilbage for endnu engang at aflutte årets program med en god gang
1600-tals drukviser og ale-house-stemning, som sætter gang i skåleriet.
I 2023 fyrer trioen op for et program bestående af airs, songs & broadside-ballades
fra Tudor og Stuart-dynastiernes tid og frem til barokken. Sange om fortabte piger,
ulykkeligt forelskede fruer, sindssyge kvinder, vrede kællinger, voldelige røvertøser og
forbandede hekse.
De tre musikere har spillet sammen i adskillige år, især i ensemblerne Copenhagen
Soloists og Ensemble Zimmermann, og gik for første gang sammen som trio på SBD
2022, for at udbrede noget af deres yndlingsmusik; de ekstremt ekspressive og
sprudlende såkaldte ”madsongs”, sørgelige, smukke ballader og fængende,
morsomme og rytmisk spændstige pubsange fra det elizabethanske natteliv.
Vi glæder os til endnu engang at se en masse festglade barokfans til årets
festivalafslutning SBD 2023!


