
 

 

ANSØGNING 

Trio Satie ansøger hermed om støtte til gennemførelsen af projektet: 

 SATIE MED VENNER 2023.  

 

Kalender:  Der er planlagt 2 koncerter på følgende datoer: 22. april og 11. november.        

 

Spillesteder:  Musikhuset/KBH, Koncertkirken/Blågårds Plads. 

Baggrund:  I 10 år har Trio Satie arrangeret 4-5 årlige franske koncerter i Metronomen med fransk 

musik centreret omkring Erik Satie og hans samtidige komponistkolleger, med et trofast publikum 

og med et stort netværk af medvirkende kunstnere.  

Nu har vi et ønske om at arrangere andre former for koncerter, hvor vi kan bruge vores erfaring og 

netværk fra Metronomen til lidt større projekter. 

Ansøger: 

TRIO SATIE c/o Ulla Habermann/Isabel Piganiol 

Rathsacksvej 20, 1862 Frederiksberg C 

CVR-nr.: 37153923 

Bank: Skjern Bank reg. nr. 7780   kontonr. 0002369502 

Hjemmeside: www.triosatie.dk  

 

http://www.triosatie.dk/


SATIE MED VENNER 2023  tegning: John Minnion 

 

 

 

Projekt:  SATIE MED VENNER 2023 

 

Efter 10 år med 4 til 5 årlige koncerter i Metronomen på Frederiksberg har vi planlagt et 

anderledes år for SATIE MED VENNER 2023 med to større projekter: 

 

1. Tombeau de Claude Debussy  

2. Re-bonjour Isabelle Aboulker 

   

Vi har som tidligere fokus på fransk 1900-tals musik centreret omkring komponisten Erik Satie, og 

på ko eptet ”Satie ed ve er”, so  skal tages helt ogstaveligt. Vi i ddrager ikke lot Satie’s 
franske (og danske) kolleger, vi inviterer også vore egne venner og kolleger – musikere, 

skuespillere, malere, komponister og dansere – til at bidrage med deres bud på fransk musik og 

fransk esprit. Dette er ment som en hilsen til de parisiske saloner i begyndelsen af 1900-tallet, 

hvor de forskellige kunstarter var tæt forbundet, og hvor digter- og malerkunsten og dansen 

spillede en stor rolle for musikken. Vores ambition er at gøre denne lidt sære og (måske) svære 

musik mere tilgængelig for et dansk publikum. 

 

1. Tombeau de Claude Debussy 

er et kollektivt værk, som blev sammensat i 1920 til minde om Debussy som døde i 1918. 

Det består af 10 musikstykker - 6 for solo klaver (Poul Dukas, Albert Roussel, Gian F. Malipiero, 

Eugene Goosens, Bela Bartok og Florent Schmitt) 1 værk for cello og violin af Maurice Ravel, 1 for 

guitar af Manuel de Falla, 4 sange af Erik Satie og så Igor Stravinskys Symphonies d'instruments à 

vent. 

Idee  til værket, so  var e  ”ho age i ter atio al à la é oire de De ussy” var He ry 
Prunières, redaktør på Revue Musicale. Første opførelse fandt sted i januar 1921 i Société 

Musicale Indépendante (SMI).  

Udover denne samling værker vil vi sætte Claude Debussys sonater for violin og cello, som han 

skrev kort før sin død, på programmet. 

 



Så vidt vi ved er ”To eau de De ussy” aldrig før blevet fremført i sin helhed i Danmark. Så derfor 

har vi inviteret fløjtenisten Toke Lund Christiansen til at være konferencier og introducere og føre 

såvel publikum som musikere godt gennem værket.  

Desuden vil vi samarbejde med pianisterne Tove Lønskov, Mimi Birkelund og Marianna Shirinian, 

violinisten Gina McCormac, cellisten Andreas Brantelid,  klarinettisten Søren Birkelund, oboisten 

Max Artved og vindere fra tidligere Erik Satie konkurrencer samt studerende på DKDM. På den 

måde kan vi også involvere unge musikere i projektet og i at involvere sig i fransk musik. 

 

Koncerten er planlagt til at finde sted i Musikhuset/Vesterbrogade/København 22. april 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Re-bonjour Isabel Aboulker  

Trio Satie har gennem flere år haft et tæt samarbejde med den franske komponist Isabelle 

Aboulker (*1938), som senest har komponeret to sange med tekster af H.C. Andersen til trioen. I 

2020 arrangerede Trio Satie i samarbejde med Holmens Kantori og Jakob Lorentzen en fransk 

koncert i Holmens Kirke, hvor bl.a. værker af Aboulker blev opført. I 2021 kom Isabelle Aboulker 

efter en lang corona-ventetid til Danmark, hvor hun udover at give en masterclass på DKDM deltog 

i to koncerter med sin egen musik – den ene i samarbejde med kordirigent Pia Boysen og Det 

Danske Pigekor.  

Trioen ønsker nu at samle op på det lange samarbejde med Isabelle Aboulker med en koncert, 

som indeholder et bredt udsnit af hendes musik. Formålet er at gøre denne spændende, nutidige 

franske komponist bedre kendt for et dansk publikum. 

Koncerte  vil l.a. i deholde e  ka eropera ”Dou e et Bar e Bleue” Skø hede  og uhyret  for 
ør ekor, solister og fortæller, eve tyret ”Myla” for ør ekor og fortæller, korværker for la det 

kor og en række sange for sopran, bas og klaver. 

Vi samarbejder igen med Pia Boysen og hendes kor, med kammerkoret Camarata og med et lille 

instrumental-ensemble (violinisterne Tanja Birkelund og Vasilisa Koroleva, cellisten Ingemar 

Brantelid, kontrabassisten Lars Malther og pianisten Mimi Birkelund m.fl.) samt skuespilleren 

David Dencik. 

 

Koncerten er planlagt til at finde sted i Koncertkirken på Blågårds Plads, 11. november 2023. 

 

 

 


