
VELKOMMEN TIL BAROK-OPERA-AFTEN VED DEN FRITLAGTE SUSÅ
Lige siden Monteverdi i begyndelsen af 1600-tallet fandt på at sætte arier sammen i et hand-
lingsforløb, har opera været meget populært. Men når folk taler om opera i vore dage, er det 
oftest ‘bel-canto’ og den store romantiske opera fra 1800-tallet de tænker på og ikke så meget 
alle de skønne og sjældent hørte barok-operaer, som gik forud. 
Sådan er det ikke i Næstved. Her har vi med NEMF nemlig fået en tradition for at kunne opleve 
musikken fra både barokken og endda også tidligere.

Med denne aften er har vi fået en drøm opfyldt om at det skulle være muligt at opleve en per-
lerække af barokkens opera-hits med nogle af de bedste sangere og musikere i Skandinavien 
udendørs og vel at mærke gratis. 

Vi håber at alle får en god aften og at flere får lyst til også at komme og høre vores indendørs 
koncerter, som finder sted i vores flotte gamle kirker og andre Næstveds velbevarede historiske 
bygninger. Her byder vi i den kommende sæson på musik fra hele den vestlige verden fra 1200- 
og helt op til 1800-tallet.

Rigtig god fornøjelse
Næstved Early Music Festival - NEMF

14. aug. kl. 18:00:  Velkomst v/Linda Frederiksen, 
formand for Demokrati- og Kulturudvalget

Koncerten præsenteres af Rie Koch

1. DEL: ’OPERAENS FØDSEL’  

Claudio Monteverdi (1567-1643):

Toccata fra L’Orfeo (Justin Bland, trompet)  
‘La Musica’ – Prolog fra L’Orfeo (Berit Norbakken, sopran) 

Biagio Marini (1594-1663): Sonata sopra la Monica (instrumental)

Monteverdi: Duet: ‘Pur ti miro’- fra ’Poppeas Kroning’ 
(Fanny Kempe, mezzosopran & Steffen Jespersen. kontratenor)

Biagio Marini: Passacaglia á 4 (instrumental)

Tarquinio Merula (1595-1665): ‘Ciaccona’ (instrumental) 

John Dowland (1563-1626): 
‘The Galliard for the King of Denmark’ (instrumental)  –  ‘Flow my tears’ (Berit Norbakken)

Henry Purcell (1659-1695): Hornpipe & Rondeau fra operaen ‘The Fairy Queen’
Georg Friedrich Händel (1685-1759): 

Aria: ‘Eternal source of light divine’ 
‘Ode for the Birthday of Queen Anne’ HWV 74 (Berit Norbakken & Justin Bland)

10 minutters intermezzo hvor Rie Koch interviewer Michael Bo, kulturjournalist ved Politiken

2. DEL (CA. KL. 19): ‘VIVALDIS SYNGENDE VIOLIN OG DEN GYLDNE SOPRAN’  

Antonio Vivaldi (1678-1741):

Allegro-satsen fra Koncert for strygere i g-mol RV 157 
Solomotet: ‘Nulla in mundo pax’ for sopran RV 630 (Berit Norbakken, sopran)

Koncert i e-mol for 4 violiner RV 550:  Andante - Allegro assai - Adagio - Allegro

Fra Solomotet: ‘In Furore iustissimae irae’ RV 626 (Berit Norbakken)
Koncert i d-mol for 2 violiner RV 565 (fra L’Estro Armonico): Allegro – Adagio e spiccato – Allegro - Largo e spiccato (Siciliano) - Allegro

‘Sommeren’ fra De Fire Årstider RV 271:  Allegro non molto - Adagio e piano – Presto e forte - Presto 

Aria: ‘Sonno, se pur sei Sonno’ fra ‘Tito Manlio’ RV 738 (Berit Norbakken)

10 minutters intermezzo hvor Rie Koch interviewer forfatteren Mogens Wenzel Andreasen, 
som blandt andet har skrevet en bog om Vivaldi.

 3. DEL (CA. KL. 20:00): HIGHLIGTS FRA VIVALDIS OPERA ‘IL GIUSTINO’ SAMT HÄNDEL  
Antonio Vivaldi (1678-1741):

Ouverturen fra ‘IL GIUSTINO’
Arie: ‘Sull’altar’  (Steffen Jespersen. kontratenor)  –  Arie: ‘Vedro con mio diletto’  (Fanny Kempe, mezzosopran)

Arie: ‘Bel riposo’  (Steffen Jespersen)  –  Første sats Allegro fra ‘Foråret’ RV 269

Arie: ‘Sento in seno’  (Fanny Kempe)

Georg Friedrich Händel (1685-1759): 
Recitativ: ‘Frondi tenere’ & Aria: ‘Ombra mai fu’ fra Händels ‘Xerxes’ (Steffen Jespersen)

Aria: ‘Dove sei, amato bene?’ fra Rodelinda  (Steffen Jespersen)
Aria: ‘Dopo notte’ fra Ariodante  (Fanny Kempe)

Øernes Kunstfond - Næstved Kommunes pulje for kulturarrangementer 
Oticon Fonden - Brand af 1848 Fond - Fonden af 28. februar 1970

OPERA-AFTEN
ved den Fritlagte Suså

i samarbejde med Cityforeningen & Lorange Vinhandel



Violin 1: Peter Spissky og Tinne Albrectsen  
Violin 2: Ida Lorenzen og Alison Luthmers  /  Viola: Rastko Roknic 
Cello: Hanna Loftsdóttir  /  Violone: Joakim Peterson  /  Lut: Solmund 
Nystabakk  /  Cembalo: Marcus Mohlin  /  Trompet: Justin Bland
Sopran: Berit Norbakken Solset  /  Mezzosopran: Fanny Kempe 
Kontratenor: Steffen Jespersen

KOMMENDE NEMF 2019-ARRANGEMENTER

Det svensk-latinamerikanske en-
semble Villancicos i Karrebæk 

Kirke 24. september kl. 19.30 
(entré ved indgangen)

Forfatteren Maria Helleberg & renaissance- 
ensemblet Götterfunken i Sct. Peders Kirke på 
Kulturnatten d. 4. oktober med andagt ved 
sognepræst Lars Hansen kl. 21.00 (gratis)

‘Omkring Dowland’ - en weekend-festival 
i middelalderbyen 18-20. oktober (entré - 
enkelte arrangementer har gratis adgang)

Vi arbejder på at kunne præsentere 
Messias med Camerata Øresund 

og 12 sangere i Næstved Arenas 
Foyer torsdag d. 5. december ‘19. Kontingentet er blot kr. 300,- for resten af sæson 2019. 

Læs mere om koncerter og medlemsrabat på nemf.dk

Sopranen Berit Norbakken Solset er en af de mest efterspurgte sopraner i Skandinavien. Som koncertsanger har hun givet 
koncerter over hele Skandinavien, Europa og i byer som Tokyo og Sydney. Hun optræder regelmæssigt sammen med Bjarte 
Eike og barokksolistene ved koncerter og optagelser.
Solset debuterede i operaen Ophelias - ‘Death by Water Singing’ af Henrik Hellstenius. Hendes opera-roller omfatter blandt 
andet ‘Abel’ i ‘Il Primo Omicidio’ (Scarlatti), ‘Adonis’ i ‘Giardino d’Amore’ (Scarlatti), ‘Ermione’ i ‘Oreste’ (Handel), ‘Su-
sanna’ i ‘Le nozze di Figaro’ (Mozart), Rosina i Il barbiere di Siviglia (Rossini), Belinda i Dido og Aeneas (Purcell), Sigrun i 
verdenspremieren af Malleus Maleficarum (Rasmussen) og en ensembledel i Melancholia (Haas).
Solset’s alsidighed og stemmefleksibilitet har gjort det muligt for hende at mestre et repertoire, der spænder fra barok til 
moderne, inklusive folkemusik. Hun optræder regelmæssigt i både opera, oratorier og koncerter med førende ensembler, 
orkestre og dirigenter både i hele Skandinavien og Europa.

Fanny Kempe – Mezzosopran er født og opvokset i Stockholm, men har studeret ved Det Kongelige Danske Musikkonser-
vatorium i København hos Åsa Bäverstam og prof. Kirsten Buhl Møller. I løbet af sine studier har hun arbejdet med roller 
som Rosina i Barberen i Sevilla, Mélisande i Pelléas et Mélisande, Fortuna i L’Incoronazione di Poppea, Romeo i Capuleti 
e Montecchi, Cherubino i Figaros Bryllup og Octavian i Der Rosenkavalier. I marts 2018 sang Fanny en af hovedrollerne, 
Ruggiero, i Händels Alcina og afsluttede sine studier ved Operaakademiet som Hans i Humperdincks Hänsel and Gretel. 
Gennem sin studietid har Fanny optrådt som solosanger med Concerto Copenhagen og Lars Ulrik Mortensen, med Aarhus 
Symfoniorkester under ledelse af Michael Bojesen, med Danmarks Underholdningsorkester ved Adam Fischer og desuden 
med Copenhagen Phil under ledelse af Toshiyuki Kamioka. 
Fanny har arbejdet med internationale undervisere som fx Richard Hetherington (musikchef ved Royal Opera i London), 
Fiona MacSherry, Neville Dove, Helmut Deutsch, Susan McCulloch, Bo Skovhus og Tuva Semmingsen. I 2017 optrådte 
Fanny på Den Kongelige Opera som Modestina i Rossinis Il Viaggio a Reims, og hun var også en af heksene i Kuhlaus ‘Lulu’. 
I 2018 sang hun Anastasio i NEMFs IL GIUSTINO og medvirkede også i Camerata Øresunds Messias. 

Den unge kontratenor Steffen Jespersen, som sang titelrollen i sidste års ny-opsætning af Vivaldis opera IL GIUSTINO 
under Næstved Early Music Festival på Grønnegade Kulturcenter, begyndte som 10-årig i Roskilde Domkirkes Drengekor, 
og vendte tilbage som solist med koret i Händels Messias i 2016 og 2018. Steffen går stadig på det Kongelige Danske Musik-
konservatorium, hvor han studerer sang hos Marianne Rørholm, mens han specialiserer sig i renæssance- og barokmusik. 
Han har bl.a. opført Bach-kantater med Peter Spissky og medvirket i et uddrag af verdens første opera Monteverdis “L’Or-
feo” sammen med den engelske barokharpenist Andrew Lawrence King. 
Ved siden af sang-studierne har Steffen også egen koncertvirksomhed, både som solist og ensemblesanger. Udover selv at 
arrangere solokoncerter, så optræder han også som solist rundt omkring i landet. Desuden er med i satiregruppen ‘Magt’. 
I 2019 medvirker Steffen bl.a. som solist ved NEMF’s kommende weekendfestival ”Omkring Dowland” i oktober. Derud-
over skal han til december være solist i Händels Messias sammen med bl.a. Roskilde Domkirkes Drengekor og Camerata 
Øresund.

Camerata Øresund er ungt og ambitiøst barokensemble, som de seneste år har markeret sig som et af de mest fremtræ-
dende tidlig musik ensembler i Skandinavien. Ensemblet ledes af barokspecialisten Peter Spissky og ensemblets koncerter 
kendetegnes af passioneret spilleglæde og humor. Med stor indlevelse lægger de vægt på at gøre den gamle musik levende 
og vedkommende for publikum og ensemblet, som hvert år spiller op imod 30 koncerter i hele Europa, eksperimenterer 
meget med innovative koncertformer.
Ensemblet har siden 2014 været fast gæst hos NEMF, hvor de gennem flere år har sørget for en frisk udgave af Händels 
Messias. Ensemblet har også været rygraden ved festivalerne i 2016, hvor Jordi Savall var ‘Artist in residence’ og senest i 2018 
hvor Peter Spissky både styrede IL GIUSTINO-operaen, men også var kunstnerisk leder for hele festivalen. 
Til efterår/vinter 2019 søsætter ensemblet en helt ny festival, “Baroktoberfest”, som bliver en 3 dages barokmusikfestival der 
finder sted i hjertet af København.
Der arbejdes på at på at ensemblet atter laver Händels Messias den kommende december i Næstved Arena. 

Mange klassisk-musik-kendere, kender Rie Kochs stemme fra hendes arbejde på DR-P2, hvor hun i mange år har været 
stemmen på de traditionsrige Nytårskoncerter fra Wien, Den Sidste Promenadekoncert fra London, den klassiske morgen-
musik på P2, såvel som talrige P2koncerter og P2-Operaer fra ind- og udland.
Rie er cand.mag. i historie og musik men har brugt en del af sit professionelle virke i forskellige professionelle vokalen-
sembler som f.eks. Musica Ficta og det svenske Ensemble Syd, der har base i Malmø.Hun er også et kendt ansigt fra Den 
Klassiske Musikquiz, som vært på Malko dirigentkurrencen og Carl Nielsen Konkurrencen m.m.
I de senere år har hun ved siden af sit arbejde på P2 sammensat koncertfortællinger med især historiske personer som ud-
gangspunkt (f.eks. Thorvaldsen, H.C. Andersen m.fl.). Rie Kochs hjerte banker også for kammermusikken, og hun er blandt 
andet tilknyttet Oremandsgaard Kammermusikfest som kunstnerisk rådgiver.


