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“IF MUSIC BE
THE FOOD OF
LOVE, SING ON...”



 
 

"If music be the food of love, sing on..."
Shakespeares ord i Purcells arie giver genlyd i
Camerata Øresunds lidenenskabelige 
Valentinskoncert. 
Vi har sammensat et program bestående af episke
kærlighedsduetter og arier, der spænder lige fra
flammende uskyld  og forførelse (Händels Il primo
ardor & “Un cenno leggiadretto”), over
lidenskabelig ild (Monteverdi's “Pur ti miro”),
igennem rasende jalousi (Händels “È gelosia” ), til
dyb fortvivlelse (Purcell’s “Let me weep”).
Denne koncert er den perfekte lejlighed til at tage
sin Valentinsdate under armen  
- og høre en koncert i kærlighedens tegn.
  
 

 
VALENTINSDAG kan i dag måske virke
meget kommerciel, men historien bag dagen
står absolut i hjerternes tegn. 
Valentinsdag kan spores tilbage  til år 495
hvor præsten Valentin hemmeligt giftede
unge elskende i smug - og efterfølgende
måtte lide martyrdøden.
I barokmusikken hyldes og beskrives
kærligheden og dens mange facetter i
utallige arier og barokke hits,  som har
berørt, begejstret og henrevet  generationer
af lyttere - gennem mere end 400 år.
 

CAMERATA ØRESUND, der ledes af
barokspecialisten PETER SPISSKY, er et
ambitiøst og passioneret barokensemble, 
der siden sin grundlæggelse i 2010 
har markeret sig som et af de mest
fremtrædende tidlig-musik ensembler i
Øresundsregionen.
Læs mere om Camerata Øresund på
www.camerataoresund.com eller
www.facebook.com/camerataoresund

CASSANDRA LEMOINE (sopran) er oprindeligt fra
Edmonton i Canada men flyttede i 2013 til
København for at tage en Master-uddannelse på Det
kgl. danske Musikkonservatorium. Hun bliver i år
færdig fra Operaakademiet , og har allerede haft sin
debut på Det kgl. Teater i rollen som Papagena i
Mozarts Tryllefløjten.

STEFFEN JESPERSEN (kontratenor) begyndte som 10-
årig at synge i Roskilde Domkirkes Drengekor og
studerer idag på Opera-akademiet hvor han han også
specialiserer sig i renæssance- og barokmusik. Ved
siden af sangstudierne optræder Steffen Jespersen
som solist rundt omkring i landet
og er desuden med i satiregruppen Magt.


