Rued Langgaard Festival 2021
Wien i Ribe

Guidet kør-selv tur, torsdag d. 2. til søndag d. 5. september 2021
Rued Langgaard Festival 2021 byder på 4 dages festfyrværkeri af musikoplevelser med Danmarks
fremmeste musikere, sangere, kor og ensembler, foredrag, kunstnermøder og forkælelse i en af
Danmarks ældste og mest idylliske byer.
Koncertrejsens gæster “beslaglægger” Hotel “Den Gamle Arrest”, på torvet i Ribe centralt for
koncerter og arrangementer – midt imellem Det gamle Rådhus og Danmarks ældste domkirke,
Ribe Domkirke.

Om årets musikfestival
Festivallens tema i år er Wien, og årets komponister er Alma Mahler og Alexander Zemlinsky foruden
Rued Langgaard.
Du kan opleve Alexander Zemlinskys storværk Lyrisk Symfoni med tekst af Rabindranath Tagore, sange
og musik af Alma Mahler og Rued Langgaards orkesterværk Saga Blot, som bliver uropført i sin endelige
version fra Ribe 1941.
Også Richard Wagner er på plakaten med sin sidste, store opera, Parsifal, som bliver opført i en særlig
version tilpasset Ribe Domkirke.
Herudover vil koncertrejsen arrangerer kunstnermøder eksklusivt for gæsterne i Hotel Den Gamle Arrest.

Gratis Museumsbesøg og vindere af masterclass konkurrence
I festivalperioden tilbyder vi dig fri adgang til et nyt Rued Langgaard museum, som indvies i forbindelse
med festivallen.
Herudover får du fri adgang til Ribe Kunstmuseum.
Desuden vil en ny Rued Langgaard Masterclass og Konkurrence for konservatoriestuderende blive
lanceret i foråret 2021, og vinderen vil spille på årets festival.

Rued Langgaard Festival 2021, medvirkende
I Sct. Catharinæ Klosterkirke og gård går vi i wienercaféen akkompagneret af folkemusik, talks og
klassiske toner. Og i Mahlers Symfoni nr. 1, spillet i kammerversion af Esbjerg Ensemble og Ensemble
MidtVest, oplever vi det sammenbrud, der lurer under overfladen i den gemytlige kejserby Wien.
Festivalens åbningskoncert er med den første vinder af den nystiftede Rued Langgaard Konkurrence, og
på Domkirkepladsen og i Domkirken opføres Parsifal i Ribe: Et musikalsk festindvielsesritual med sceniske
tableauer fra Wagners Parsifal, orgelmusik af Langgaard og med de danske Wagner–stjerner Stephen
Milling, Magnus Vigilius og Brit–Tone Müllertz.
Ved koncerter, foredrag og Langgaard Lounge optræder endvidere Trio Con Brio Copenhagen, DR
Vokalensemblet, Slesvigske Musikkorps med sangerne; Trine Bastrup Møller, Jens Søndergaard, Signe
Asmussen og Sophie Haagen.
Her udover; Berit Johansen Tange, Birgitte Ebert, Christine Proksch og Bendt Viinholt Nielsen.

Rejsen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•

partoutkort til alle festivalens aktiviteter
overnatning i det centralt beliggende Hotel
“Den Gamle Arrest” inkl. morgenmad
kunstner møder med festivallens kunstnere
2-retters menu, to af aftnerne
gratis adgang til Ribe Kunstmuseum
Peter Bæk son vært under hele festivallen

Særpris for Læseklubbens medlemmer 5.465 / Normalpris 5.575
Begrænset deltagerantal, 22 personer
Tilmelding senest d. 2. august 2021

Læs evt. mere om turen på www.koncertrejsen.dk

