Naturoplevelser
Bag om operaen.
Tor. 25. aug. 2022 kl. 17.30
Få spidset ørene og skærpet blikket når to af dansk
åndslivs store personligheder, komponisten Bo Holten og
forfatter/digter Jens Christian Grøndal mødes i en
samtale, hvor de stiller skarpt på det tekstgrundlag,
som danner fundamentet for en opera. Her stiller vi
spørgsmål som 'kan alle digte laves til en opera?', 'hvad
kommer først, teksten eller musikken?' og 'hvordan kan
vi lytte os ind i en libretto?'. I løbet af samtalen ser vi
på eksempler på berømte samarbejder mellem librettist
og komponist, og lytter til liveopførelser af
operauddrag, hvor tekst og musik går op i en højere
enhed, når en operasanger og en pianist bryder ind, og
giver os musikalske eksempler at hægte samtalen op på.
Glæd jer til en spændende introduktion til den
digtekunst som ligger bag enhver opera, og lad os klæde
jer endnu bedre på til de mange spændende koncerter
som finder sted under Herning Opera Festival i de
følgende dage. Før arrangementet vil det være muligt
at tilkøbe mad og drikke i HEART Café. Medvirkende:
Jens Christian Grøndahl og Bo Holten. Vært: Mads Bille.
Pianist: Eunjin Ko Dey. Solist: Offentliggøres senere af
Herning Opera Festival. Pianist: Øverst på formularen.
Arrangementet finder sted på HEART - Herning Museum
of Contemporary Art d. 25. august kl. 17:30 og varer ca.
60 min. Billetpris: 99 kr
Pris: 99 kr.
Sted: HEART Herning Museum of Contemporary Art,
Bitten og Aage Damgaards Plads 2, Herning.

Kunsten og Klangen - Herning Opera Festival på
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.
Lør. 27. aug. 2022 kl. 13:00
Til dette års udgave af Kunsten og Klangen inviterer
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum indenfor til
uropførelsen af den nykomponerede kammeropera
"Wellendelirium - Ein musikalisches Musiktraumspiel" af
Felix Tetz. Operaen er en forestilling om natur og kultur.
Om angst i en verden med uoverskuelige forandringer og
om tilflugt, refleksion og beruselse i kunsten. Værket
fremføres af operasangerne David Danving og Sidsel
Eriksen, mens Bo Holten dirigerer, og Ensemble Midtvest
leverer et vidunderligt musisk bagtæppe. Efter opførelsen
vil Felix Tetz og Bo Holten deltage i en samtale ledet af
Mads Bille. De to solister runder arrangementet af med en
musikalsk fejring af værket. Vært: Mads Bille. Solister:
David Danving og Sidsel Eriksen. Komponist: Felix Tetz.
Musik: Ensemble MidtVest. Dirigent: Bo Holten. Varighed:
60 min
Pris: Voksne 75 kr; pensionister, studerende, grupper over
8 pers 60 kr; børn u/18 GRATIS.
Sted: Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, Birk
Centerpark 1, Herning.

Homecoming.
Tor. 25. aug. 2022 kl. 19.30
Herning Opera Festival 2022 inviterer til et brag af en
sangfest. Under ledelse af Charlotte Rowan tager de 100
sangere i MidtVest Pigekor og Herning Kirkes Drengekor
imod fire tidligere medlemmer af korene. Denne aften
vender fire solister hjem, for atter at stå på scenen med
de kor hvor de startede deres musikalske rejse. Lars
Mølsted, nu en af Danmarks mest anerkendte
musicalsangere, vil vise at musical og opera godt kan
være bedste venner. Jens Søndergaard, midt i en
international karriere som dramatisk baryton, vil
præsentere os for storslået opera fra hele verden og
sopran Anne-Sofie Møller Olesen og mezzosopran
Ellenmarie Rasmussen kommer på besøg fra Tyskland
med tasken fyldt af smukke toner og gode fortællinger.
Alle inspirerer alle. En livsbekræftende og festlig aften i
selskab med unge mennesker, som hører sammen når de
synger sammen. Arrangementet laves i samarbejde med
FOF Herning. Medvirkende: Solister: Jens Søndergaard,
Lars Mølsted, Anne-Sofie Møller Olesen og Ellenmarie
Rasmussen. Kor: MidtVest Pigekor Herning Kirkes
Drengekor. Dirigent: Charlotte Rowan. Musik: Kristian
Marius Andersen og musikere fra Ensemble MidtVest
Pris: 155 kr.
Sted: MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37,
Herning.
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