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Konsertprogram våren 2021

KULTURSTASJON

Torsdag 4. mars kl. 17.30 og kl. 20.00

Trio Ludo og Christian Grøvlen - Ungdommelig spilleglede!
Trio Ludo består av Guro Kleven Hagen, fiolin, Hanne Skjelbred, bratsj og Frida
Fredrikke W. Wærvågen, cello. På kveldens konsert har trioen invitert med seg pianist
Christian Grøvlen for blant annet å fremføre Gabriel Faurés klaverkvartett nr. 1 i c-moll.
Disse flotte utøverne er noen av Norges fremste unge musikere.

Trio Ludo og Christian Grøvlen

Torsdag 18. mars 19.30
Ingrid Bjørnov - Helt nært

Ingrid Bjørnov alene foran flygelet gir oss en særdeles eksklusiv konsert. Høsten 2020 ga
Ingrid Bjørnov ut boken «Herfra til hektene». Hva/hvor er disse hektene man så gjerne vil
komme seg til? Litt om det, kombinert med det Bjørnovske umiskjennelige skråblikk og
rappe humor, og musikalsk briljant og lekent, bringes vi inn i musikken og tekstene på en
herlig måte vi kan kjenne oss igjen i. Vi garanterer latter så vel som tårer når Ingrid Bjørnov
setter seg foran flygelet.
Foto: Nina Rangøy

Ingrid Bjørnov - Helt nært

Torsdag 15. april kl. 17.30 og 20:00
Gjermund Larsen Trio - Salmeklang

Folkemusikk i ny drakt. Trioen består av felespiller Gjermund Larsen, pianist Andreas Utnem
og Sondre Meisfjord på kontrabass. Med Salmeklang viser denne trioen inspirasjon fra
folkemusikken på Innherred i Trøndelag. Disse vakre komposisjonene tar utgangspunkt i
gamle folketoner og salmer og viser at de nære ting kan gi inspirasjon til grenseløs musikk.
Foto: Ingvil Skeie Ljones

Gjermund Larsen Trio - Salmeklang

Torsdag 6. mai kl. 17.30 og 20:00

Christian Ihle Hadland - Frédéric Chopin
Det er en glede å invitere til Chopin-aften med stjernepianist Christian Ihle Hadland.
Hos Chopin trer vemodig slavisk nostalgi inn i de franske salonger, og klaveret klinger
mer fulltonende enn hos noen annen komponist. Polske rytmer utgjør grunnlaget for
Chopins musikk med de tallrike mazurkaer, poloneser og valser han drysser ut av ermet.
Hans nocturner, preludier og etyder har henført publikum i nesten tohundre år.
Foto: Nikolaj Lund

Christian Ihle Hadland - Frédéric Chopin

Torsdag 20. mai kl. 17.30 og 20:00
Espen Eriksen Trio - End of summer

Espen Eriksen Trio spiller herlig melodisk jazz. Komposisjonene er lyriske og vakre. Denne
prisbelønnede jazztrioen består av Espen Eriksen ved flygelet, Lars Tormod Jenset på
kontrabass og Andreas Bye på trommer. Da landet stengte ned våren 2020 skrev Espen
Eriksen komposisjonene til plata «End of Summer». Dagsavisen skrev: «Den mest
melodiske jazzen vi kommer til å få høre i år».

Espen Eriksen Trio - End of Summer

Torsdag 10. juni kl. 17.30 og 20:00
Svein Tindberg - Som skreve står

Denne junikvelden får vi oppleve en teaterkveld med skuespiller Svein Tindberg. Som
skuespiller ved Det Norske Teateret har Tindberg skapt prisbelønte soloforestillinger med
Abrahams barn, Markusevangeliet og Utafor. Vi får teater, bibelsitater, sterke tekster, latter
og mye mer i en og samme framføring.

Svein Tindberg - Som skreve står
Snu arket for mer informasjon

Vi støtter
Kalkmølla KULTURSTASJON

Veibeskrivelse

Kjære publikum!

NB! - OMKJØRINGER!
Pga. utbyggingen av E-16 og lokalveier er
det stadig endringer i kjøremønsteret. Vær
oppmerksom og følg skilting til EMMA HJORT/
FRANZEFOSS.

Det er en spesiell tid. Alt blir bra - vi må bare være tålmodige.
For 400 år siden skrev John Donne – No man is an island.
Vi lever for å være sammen, og vi mennesker har behov for
å dele opplevelser. Å skape konserter i dette vakre rommet
gir slike muligheter. Hele høsten har musikerne, så vel som
publikum, takket for å få spille, lytte og oppleve musikk
sammen.
Vi fortsetter med to konserter med femti tilhørere inntil
viruset slipper taket. Jeg vil gjerne takke alle musikerne som
bidrar til to konserter slik at vi har mulighet til å skape gode og
trygge konserter.
Med stor entusiasme presenterer vi vårens program og håper
dere blir med og fyller rommet på hver konsert!
Velkommen!
Vennlig hilsen
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Kunstnerisk leder
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Billetter: Bærum Kulturhus - 815 11 777, www.baerumkulturhus.no
eller ved inngangen (kun VIPPS - også i baren).
Billettpriser konserter: #1, 3 og 4 kr. 340, #2 og 6 kr. 320 og #3 kr. 495 + gebyr

Følg oss på sosiale medier
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