2017 - 2020
• skaber liv i kulturarven
med tidlig musik fra før
år 1800
• har fokus på det historiske
og sætter middelalderbyen
på verdenskortet
• præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende
skandinaviske kunstnere
“Barokkens temporære paradishave ligger åbenbart i den sydlige ende af Sjælland”
Münchener Merkur

• arrangerer f lere dages
festival hvert andet år
med de førende kunstnere
i verden

“Festivalen havde og får stor betydning for det danske musikliv: som
inspirator og målsætter for tidlig-musik-livet, og som et væsentligt
element i musik-publikummets voksende bevidsthed om den tidlige
musiks vingefang og oplevelses-dimensioner. Det er den slags initiativer der er et af de vigtigste elementer i udviklingen af det danske
musikliv.”
Steen Frederiksen, redaktør
Fhv. formand for Leonie Sonnings Musikpris

PROSPEKT

NEMF 2014 - 2016
NEMF blev stiftet november 2013 med det
formål at lave en ‘tidlig musik’ festival
hvert andet år med både danske og udenlandske musikere og ensembler.
Jordi Savall var ‘Artist in residence’ ved
den første festival 19-21. august 2016.

Peter Spissky, Artistic Director
Peter Stevnhoved, Managing Director

2014 179 medlemmer
700 gæster til 6 arrangementer
omsætning kr. 172.000,2015 255 medlemmer
1.900 gæster til 11 arrangementer
omsætning kr. 443.000,2016 355 medlemmer
Festival 3 dage
samt 4 sæsonkoncerter
4.750 gæster til 18 arrangementer
omsætning kr. 1.244.000,-

Et kulturelt fyrtårn
Næstved Kommune satser på kulturelle fyrtårne.
Næstved Early Music Festival er et af dem.
Festivalen har stor betydning for udviklingen af
Næstved som Kultur- og Uddannelsesby.
Den sætter ikke bare kommunen på det nationale
kulturelle landkort, men også det internationale.
Derfor bakker Næstved Kommune op om NEMF,
og ser frem til af holdelsen af næste festival i 2018.
Carsten Rasmussen
Borgmester

2017

- vi forventer:
3500 gæster til 8 sæsonkoncerter

SÆRLIGE ARRANGEMENTER I 2017
Opera-aften i Det Ny Ridehus
9. marts kl. 20.00
Festival-aften i Sct. Peders kirke
22. marts kl. 19.30
Sponsor-frokost
på Næsbyholm Slot
fredag d. 5. maj kl. 12.00
Opera-galla
4. august kl. 20.00

“I samarbejde med NEMF gennemførte vi et arrangement
med inviterede kunder til en koncert i Sct. Mortens Kirke.
Vi kan anbefale et samarbejde med foreningen, i det dels
den musikalske oplevelse er stor og dels at kvaliteten
er høj. Foreningens repertoire er således garant for en
anderledes god og positiv oplevelse på et niveau, som man
normalt ville søge på større og kendte spillesteder.”
Peter Vincensen, erhvervschef i Sydbank

“Vi synes, at festivalen skaber en platform for fremtidig,
tværfaglig udstillingsvirksomhed, og vi regner med fremover at kunne bidrage med at inddrage mere af Næstveds
rige kulturarv. Dette vil højne Næstveds kulturliv og
skabe gode rammer for fremtidig bosætning.”
Mette Bruun, afdelingsleder Næstved Museum

2018

FESTIVAL-ÅR
- vi forventer:
7000 gæster til 6 sæsonkoncerter
samt 7 dages Festival 13-19. august i
landsbykirkerne og middelalderbyen

2019

- vi forventer:
5000 gæster
til 12 sæsonkoncerter

Næstved Musikskoles ledelse har været meget
imponeret over det høje kunstneriske niveau
på den netop afviklede NEMF-festival, og også
NEMF’s evne til at tiltrække publikum fra hele
landet, samt den store skare af frivillige, der
har løftet i f lok. Næstved Musikskole indgår
gerne i et mere intensivt samarbejde med en
kommende festival, fx gennem workshops og
koncertdeltagelse.
Jørgen Graven Nielsen
Musikskoleleder, Næstved Kommune

“Fantastisk initiativ. Det glæder mig meget at se byen blomstre med tidlig musik!”
en publikummer

2020

FESTIVAL-ÅR
- vi forventer:
12000 gæster til 8 sæsonkoncerter
samt 10 dages Festival 14-23. august i
landsbykirkerne og middelalderbyen

For Menighedsrådene ved Sct. Mortens, Sct. Peders og Herlufsholm Kirker i Næstved
Kirkerne er meget tilfredse med, at Festivalen for tidlig musik sætter fokus på musik fra renæssancen og
på Næstveds middelalderlige kulturarv. Festivalen medvirker i høj grad til at fremme turismen og det styrker
interessen for kirkerne og for bosætning, når en by kan byde på et varieret kulturtilbud.
Anne Ladefoged                              Lene Cortz                                   Poul Sandberg
Sct. Mortens Kirke                         Sct. Peders Kirke                       Herlufsholm Kirke

“DR P2 har haft et godt samarbejde med NEMF siden 2015 hvor vi har optaget og udsendt f lere af foreningens koncerter på P2 samt tilbudt dem til
udsendelse i de europæiske lande indenfor EBU-samarbejdet.
Vi ser NEMF som en vigtig og professionel arrangør i det klassiske danske
musikmiljø, som på kort tid har formået at opbygge et godt publikum ved
at præsentere koncerter på et højt internationalt niveau. Tilmed i et område, hvor koncerter af denne type og på dette niveau ikke er hverdagskost.
Vi så frem til at transmittere festivalens hovedkoncert med Jordi Savall og
Festival Orkestret, og glæder os i øvrigt til at følge NEMF’s fortsatte udvikling i de kommende år.”
Bent Grønholdt
Redaktør, Klassisk Live og EBU

“Vilken kväll det blev, fin konsert, fint arrangemang och fin publik. Det är bara till att inspireras av Er som arrangerar!”
en musiker
NEMF har fået støtte fra Augustinus Fonden - Wilhelm Hansen Fonden
Bank Trelleborg Fonden - Bikubens Fusionsfond Næstved - Gnistens Mindefond
Brand af 1848 fond - Oticon Fonden - Statens Kunstfond - Mærk Næstved
Næstved Kommunes Kulturudvalg og Spar Nord Fonden

