N Æ S T V E D H A R TA L E N T

Festival for
barokmusik sætter
Næstved på
musik-landkortet
Første
Early Music
Festival i
Næstved ledes
af verdensberømte
Jordi Savall
fra Spanien

M

usikelskere får god grund til at vende blikket mod Næstved i perioden fra 19. til 21.
august, når Danmarks første festival for barokmusik finder sted. Næstved Early Music Festival
hedder nyskabelsen, som appellerer til gæster både
fra hele Skandinavien, Tyskland, Holland og Frankrig.
Interessen skyldes, at det er lykkedes Næstvedforeningen bag festivalen at få en verdensstjerne
inden for barokmusik til at være kunstnerisk ansvarlig, såkaldt ”artist in residence”, under hele festivalen.
Jordi Savall, hedder verdensstjernen, som har vundet Sonnings Musikpris, Grammy’er, Händel Prisen
og en række andre æresbevisninger for sin indsats
som kunstner, igangsætter og apostel inden for den
tidlige musik.

HERLUFSHOLM SKOLE
- EN DANSK SKOLE MED ET
GLOBALT UDSYN
Som elev på Herlufsholm vil du opleve engagerede
lærere, et højt fagligt niveau og et skoleår fyldt
med aktiviteter og traditioner. Vi sætter en ære
i at give vores elever de bedst mulige rammer for
udvikling, læring og faglig fordybelse.
Du får mulighed for udveksling og hjælpearbejde
i udlandet, at udfolde og udfordre dig selv i et rigt
fritidsprogram og at arbejde frem mod et fagligt
højt niveau understøttet af aktiviteter, der ansporer personlig og faglig udvikling.
Kostskolen har et hjemligt miljø. Eleverne bor
på mindre gårde sammen med en lærer, har
hver deres eget værelse, men sover sammen på
fælles sovesale.
Læs mere på vores hjemmeside, hvis du overvejer
optagelse på Herlufsholm og ønsker at høre mere
om uddannelsesudbuddet, skolens traditioner og
værdier samt praktiske forhold.

Herlufsholm Skole og Gods
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved
Tlf. 55 75 35 00

Bliv en del af en stærk tradition
- bliv Herlovianer!

6.-10. KLASSE
STX
PREP-IB
IB

www.herlufsholm.dk
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”

Det er meget stort,
at vi har fået Jordi Savall
til at deltage. Han er
verdensberømt, og det
vil tiltrække besøgende
fra udlandet

- Det er meget stort, at vi har fået Jordi Savall til at
deltage. Han er verdensberømt, og det vil tiltrække
besøgende fra udlandet. Så får vi samtidig mulighed
for at vise dem, hvor mange dygtige musikere vi har
i Danmark, fortæller Henning Jensen, der er næstformand i den arrangerende forening, Næstved Early Music Festival (NEMF).
Som en ekstra bonus for gæsterne ved festivalen,
kan Næstved netop i år præsentere et nyt, enestående svaleredeorgel, der indvies i Sct. Peders Kirke
den 10. april. Orglet er en genetablering af kirkens
oprindelige, historiske svaleredeorgel. Det bliver et
af de ganske få af denne type orgel i Danmark – og
det egner sig særdeles godt til netop barokmusik.
- Næstved er perfekt til en barok-festival. Vi er jo
så heldige, at vi her i byen har hele tre middelalderkirker, der gengiver den autentiske klang, som barokmusikken oprindeligt havde, da den blev skrevet
for flere hundrede år siden. Det er der ikke mange
andre byer, der har, fortæller Henning Jensen.
De fleste af festivalens 14 koncerter spilles i Næstveds tre middelalderkirker, Sct. Peders Kirke, Sct.
Mortens Kirke og Herlufsholm Kirke.

FAKTA OM MUSIKFESTIVALER
Ud over barok-musikken ved Early Music Festival er
der to andre særlige musikfestivaler i Næstved.
Suså Festival spiller for 24. gang ny kammermusik
og finder sted fra 2. til 4. september.
Musik over Præstø Fjord er en nordisk folk festival
og finder sted fra 4. til 7. august.

FAKTA
OM NÆSTVED EARLY
MUSIC FESTIVAL
• Festivalen finder sted 19. til 21. august i 2016.
• Temaet for årets festival er barokmusik fra
Versailles på Solkongens tid.
• Barokmusik er betegnelsen for en europæisk
klassisk musikstil, som var vidt udbredt
mellem år 1600 og 1750.
• Kunstneren Jordi Savall er gambespiller og
dirigent og har udgivet 170 plader.
• Næstved Early Music Festival finder sted
hvert andet år.
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