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Torsdag 17. januar kl. 19.30
Opera i vintermørket

To karismatiske sangere og en strålende pianist skaper operastemning på Kalkmølla!
Alle husker utstrålingen, musikaliteten og sjarmen til Isa Katarina Gericke og Marius
Roth Christensen med pianist Ivar Anton Waagaard for tre år siden. Det er med glede vi
inviterer til operafest med denne flotte trioen.

Opera i vintermørket

Torsdag 7. februar kl. 19.30
Romanser til folket

Fiolinist og komponist Henning Kraggerud og pianist Christian Ihle Hadland er av landets
ypperste klassiske musikere. Begge er etterspurte solister med hele verden som konsertarena. Det er den sobre og intense klangen, en fullstendig lidenskap for musikken og
en genuin kvalitet i spillet som alltid gjør det til en stor opplevelse å høre disse to musikerne.
På programmet står romanser av Beethoven, Dvorak og Svendsen.
Foto: Ihle Hadland – Kim Laland, Kraggerud – Robert Romik

Romanser til folket

Torsdag 7. mars kl. 19.30
Symfonisk aften med Boyes Caféorkester
Magnus Boye Hansen er en ung, begavet fiolinist som sammen med seks gode musikervenner fra studietid i København har skapt et symfonisk musikkompani. Vi kan
glede oss til store verk og ville overtyrer av bl.a. Strauss, Rossini og Prokofiev. Verkene
presenteres helt uten kleskode, med herlig atmosfære og mengder av underholdningsverdi!
Besetningen er strykekvartett sammen med kontrabass, piano og akkordeon.

Symfonisk aften - Boyes Caféorkester

Torsdag 4. april kl. 19.30
Psalm - Gunnar Halle og Espen Eriksen

Jazztrompetist Gunnar Halle og pianist Espen Eriksen har spilt sammen i mer enn 10 år
og kjenner hverandre musikalsk ut og inn. Etter suksessen med juleplata “Meditation
On Christmas”, er de nå aktuelle med “Psalm”. Der får vi høre leken musisering og
improvisasjon over våre vakre salmer og folketoner. Denne tilnærmingen til salmeskatten
oppleves som ny, spennende og inkluderende.

Gunnar Halle og Espen Eriksen - Psalm

Torsdag 9. mai kl. 19.30
Mozart og Bellmann i skjønn forening
Carl Michael Bellman (1740-1795) og Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) levde
samtidig og har mange fellestrekk. En vennegjeng med fantastiske musikere har
satt hverandre stevne for å glede oss med koblingene mellom disse to udødelige
komponistene. Vi får høre sopran Ann-Helen Moen, Lars Klevstrand på sang og gitar,
Atle Sponberg, fiolin, Sveinung Bjelland, piano og Steinar Haugerud, kontrabass.
Foto: Trond Gudevold

Mozart og Bellmann i skjønn forening

Torsdag 13. juni kl. 19.30
Gisle Børge Styve Trio
En konsert med denne trioen omtales som ”ren terapi av absolutt høyeste karakter”. Gisle
Børge Styve, piano og sang, Per Willy Aaserud, trompet og sang og Helge Harstad,
kontrabass og sang lover at vi som lyttere får mulighet til både å le og gråte. Vi vil gå hjem
med smil om munnen og fløyel om hjerte! Samspillgleden står i sentrum og trioen koser
vettet av seg med leken musikalitet og verbale innspill.

Gisle Børge Styve Trio
Snu arket for mer informasjon

Vi støtter
Kalkmølla KULTURSTASJON

Veibeskrivelse

Kjære publikum!

NB! - OMKJØRINGER!
Pga. utbyggingen av E-16 er det stadig endringer i
kjøremønsteret. Vær oppmerksom og følg skilting

Det en glede å presentere vinteren og vårens mangfold av
konserter! Den gamle kalkmølla med den gode akustikken
og de nære konsertopplevelsene var originalt en mølle som
ble drevet av turbin fra Franzefossen og malte kalkstein til
kalkmel for jordbruket på Østlandet. Dette vakre og særegne
bygget sto ferdig i 1919. Lite visste de som hadde sitt arbeid
i dette bygget at så mange skulle glede seg over fantastiske
konserter 100 år senere.

til EMMA HJORT eller VØYENENGA.

Jeg tror sterkt på gjenbruk og på å gjenbruke bygg til nye
formål. Det viser seg at teglstein og bindingsverk gir optimal
akustikk for kammerkonserter. Vi gleder oss til å presentere
en ny sesong med herlige konserter til glede for vårt strålende
publikum!
God konsertvår!
Vennlig hilsen Merete Markussen
Kunstnerisk leder
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Billetter: Bærum Kulturhus - 815 11 777, www.baerumkulturhus.no
eller ved inngangen (kontantsalg eller VIPPS - også i baren).
Billettpriser konserter: #1 kr. 350, #2-6 kr. 330
Tilbudet ”6 for 5” fram til 17/1, eller så lenge det er billetter igjen til alle
konserter.
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