
                                    

Elbphilharmonien   
Academy of St. Matin in the Fields 
 

 
 

Mød det lille verdensorkester med den store strygerklang 
 

Nu har du mulighed for at høre verdens mest indspillede kammerensemble i et repertoire 

spændende fra barok med Bachs dobbeltkoncert for 2 violiner og strygere over Alfred 

Schnittke’s polyrytmiske Concerto Grosso fra 1977 til Tschaikowsky´s og Elgar´s romantiske 

strygerserenader. 

 

Den tyske stjerneviolinist Julia Fischer kan opleves både solist og dirigent ved koncerten. 

 

2-dages busrejse fra Jylland tirsdag d. 16.- onsdag d.17. maj 2023 
Vi kører fra Holstebro via Herning, Silkeborg, Kolding, Vojens og Røde Kro. 

 

 

 
Pris:                                     4.595 kr. 
Tillæg for enkeltværelse        295 kr. 

 
Tilmelding senest 1. april 2023 

 

 

 

 

 



                                    

 

 

Koncertrogram 

 
Johann Sebastian Bach 

Konzert für zwei Violinen, Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1043 

Alfred Schnittke 

Concerto grosso Nr. 1 für zwei Violinen, Cembalo, präpariertes Klavier und Streichorchester 

Edward Elgar 
Serenade für Streichorchester e-Moll op. 20 

Piotr I. Tschaikowsky 

Serenade für Streichorchester C-Dur op. 48 

 

Medvirkende 

Academy of St Martin in the Fields 

Julia Fischer, dirigent og Violin 

Lena Neudauer, Violin 

 
 

Turen inkluderer: 
 

• Fuld transportløsning i luksusbus til og fra opsamlingsstedet 

• Fri kaffe og the i bussen samt drikkevarer til rimelige priser 

• Billetter til koncert i Elbphilharmonien og til Plaza inden koncerten 

• Fælles middag på ankomstdagen 

• Introduktion til koncerten ved tidl. orkesterchef Palle Kjeldgaard 

• Overnatning på det 4***stjernede Pierdrei Hotel Hafen City i Speicherstadt 

• Besøg i Hamborgs historiske Museum eller Hamburger Kunsthalle 

• God frokost på restaurant Captains Dinner på havnefronten 

• Havnerundfart 

• Peter Bæk fra Koncertens som din vært og rejseleder på turen 

• Endeligt program med opsamlingsplan tilsendt på mail efter tilmeldingsfristen 

Legendariske strygerklange i Elbphilharmonien - et arkitektonisk mesterværk  

Nu er chancen der, for at opleve Elbphilharmonien eller Elphi, som tyskerne har døbt den.  

Fra at være byens store problembarn er Elbphilharmonien nu blevet byens stolthed og hoved-

attraktion. Et imponerende bygningsværk med en dramatisk tilblivelseshistorie, en sublim akustik og en 

usædvanlig spændende arkitektur.  

Belliggende ud til Elben i det idylliske, gamle kanalområde Speicherstadt ligger Elbphilharmonien og 

troner som Hamborgs nye vartegn mellem floden - Hamborgs livsnerve - og storbyen Hamborg. 

Academy of Saint Martin in the Fields 

Dette engelske kammerensemble blev grundlag af den navnkundige engelske dirigent Sir Neville 

Mariner af en gruppe af Londons højest profilerede musikere og vandt hurtigt international 

anerkendelse. 

Ensemblet er nok mest kendt i Danmark for sine mange indspilninger af klassisk musik, der gennem 



                                    

60'erne satte nye standarter for musikalsk enkelthed og klarhed i en tid, som generelt dyrkede stort 

anlagte opførelser med relativ store besætninger. 

Academy of Saint Martin in the Fields er stadig det mest indspillede kammerorkester i verden og var 

bl.a. det, som den tjekkiske filminstruktør Milos Forman engagerede til at indspille Mozarts musik til 

filmen Amadeus. 

Orkestret har taget sit navn efter kirken ved Trafalgar Square, Church of St. Martin in the Fields, hvor 

det, siden dets første koncert i 1959, stadig har sin hjemmebase for prøver og koncerter. 

 

Mød Koncertrejsens gæst, Palle Kjeldgaard. 
Palle er uddannet violinist og har gennem sit tidligere 

virke som orkesterchef for Aalborg- og Aarhus 

Symfoniorkestre en indgående indsigt i den 
internationale musikscene og et omfattende 

repertoirekendskab. Palle er en passioneret musiker 

og en blændende formidler. 
Glæd sig til at møde ham på turen og få mere at 

vide om både Academy of Saint Martin in the Fields  

og om koncertens program. 

 

Julia Fischer er tjekkisk/tysk violinist født i 1983.  
Hun har et omfattende virke bag sig som solist, spiller 

ca. 60 koncerter om året og har indspillet et det meste 

af den klassiske violinlitteraturs standart-repertoire. Ved 
denne koncert med Academy of Saint Martin in the 

Fields skal vi opleve hende både som dirigent og solist. I 

Johann Sebastian Bach’s Konzert für zwei Violinen, 
Streicher und Basso continuo d-Moll BWV 1043, skal vi 

høre hende sammen med sin instrumentkollega Lena 

Neudauer. 
 

 

 

Elbphilharmonien er ikke alene et arktektonisk 

mesterværk. Et besøg i Elbphilharmonien er en 
sanselig totaloplevelse, hvor arkitektur, vand og 

byrum tilsammen går op i en højere enhed. Vi skal 

opleve Plaza og får mulighed for at få et 360 graders 
vue over Hamborg fra den udvendige balustrade 

Elbphilharmonien rummer en af verdens mest 

vellykkede nyere koncertsale, rost til skyerne for sin 
fremragende akustik.  

Det er her vi skal opleve det legendariske kammer-

ensemble Academy of St. Martin in the Fields 
 

 

Elbphilharmoniens koncertsal bliver prist til skyerne 
for sin fænomenale akustik af alle kunstnere, som 

optræder i huset. 

Du får ikke alene en stor kunstnerisk oplevelse ved 
denne koncert men også en mulighed for at 

opleve en sal, som i dag regnes blandt verdens 

bedste koncertsale 

  



                                    

 

Vi skal bo på på det hyggelige PIERDREI Hotel 

HafenCity Hamburg, som har en central beliggen-

hed i HafenCity kvarteret, kun 500 meter fra 
Elbphilharmonien. Hotellet har døgnåben reception, 

restaurant og gratis wi-fi.  

Alle værelser har skrivebord og fladskærms-tv samt 
badeværelse. 

Morgenbuffeten omfatter både kontinentale og 

veganske retter. 

 

På rejsen 2. dag, vil der være mulighed for at besøge enten  

Hamburger Kunsthalle eller Hamborgs Historiske Museum 
 

 

Hamburger Kunsthalle, rummer Tysklands 

største enkelt samling af tyske og mellem-

europæiske værker, især malerier  -   en 

sand guldgrubbe for kunstelskere. 

Efter at have oplevet den fornemme samling, 

spiser vi en hyggelig frokost i Kunsthallens 

restaurant, The Cube, inden vi atter begiver 

os med bussen hjemad. 

 
 

Hamborgs Historiske Museeum præsenterer gennem 
en række spændende udstillinger livet i Hamborg 

siden det 9. århundrede gennem kunst, handel, søfart 

og interiører.  
Her får man et indblik i, hvordan Hamborg har været 

en central kulturel ”motor” ikke bare for Tyskland men 

for store dele af hele det europæiske kontinent. 
Museet er netop restaureret og fremstår nu som et 

stort, smukt moderne museum rig på oplevelser og 

information om Hamborgs historie. 

 
 

 

 

Vi spiser en god frokost på havnefronten 

inden vi tager på havnerundfart. 
Vi skal opleve Hamborg fra vandsiden, 

livsnerven, med sit levende merkantile 

havnemiljø, som gennem århundreder har 
forsynet hele Nordeuropa og Skandinavien 

med varer fra resten af verden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

Rejseplan 
 
 
Holstebro – Hamborg 
 

Kl. 8.30 Holstebro, P-pladsen ved TV MIdtVest, Søvej 2 (gratis parkering), 7500 Holstebro 

Kl. 9:10 Herning, Markedspladsen, (gratis parkering), 7400 Herning 

Kl. 9:45 Silkeborg, P-pladsen ved Jysk Arena, Ansvej 114, (gratis parkering), 8600 Silkeborg 

Kl. 11:15 Kolding Banegaard, Banegaardspladsen 4. 6000 Kolding 

Ank. 11:45 Vojens, Lysbjergvej 2A v. OK tanken v. afkørsel 68, 6500 Vojens (gratis parkering) 

  Frokost 30 min 

Afg. 12.15 Vojens, Lysbjergvej 2A v. OK tanken v. afkørsel 68, 6500 Vojens (gratis parkering) 

Ca. 15.15 Ankomst Hotel Baseler Hof, Hamborg 

  

 Retur rejse 
 

Ca. 14.30 Afg. Hotel Baseler Hof, Hamborg 

Kl. 17.30  Vojens, Lysbjergvej 2A v. OK tanken v. afkørsel 68, 6500 Vojens Pause 30 min. 

Kl. 18.30 Kolding Banegaard, Banegaardspladsen 4. 6000 Kolding 

Kl. 20.25 Silkeborg, P-pladsen ved Jysk Arena, Ansvej 114, (gratis parkering), 8600 Silkeborg 

Kl. 21.10 Herning, Markedspladsen, (gratis parkering), 7400 Herning 

KL. 21.40 Holstebro, P-pladsen ved TV MIdtVest, Søvej 2 (gratis parkering), 7500 Holstebro 

 


