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HINDSGAVL FESTIVAL
10. til 18. juli 2017
Velkommen til Hindsgavl Festival 2017
Programmet for Hindsgavl Festivals 49. sæson
overgår atter vore egne forventninger - det har
nok aldrig været bedre! Som sædvanlig er der
gjort en dyd ud af at bringe kunstnere til
Hindsgavl Slot som ellers kun sjældent, eller
ligefrem aldrig, har gæstet de danske
koncertscener. Så hvis du ikke allerede kender
dem; grib lejligheden til at stifte bekendtskab
med nogle af de største personligheder på den
klassiske scene lige nu.
Både i koncertsalens koncentrerede atmosfære,
men også til et glas i slottets grønne stue der
som altid er åben for hyggelig snak og samvær
efter koncerterne – eller måske oven i købet på
badebroen…?
Hindsgavl Festival har tre koncertspor som kan
følges over alle dagene: Internationale stjerner
(typisk aftenkoncerter), unge talenter (typisk
eftermiddagskoncerter) og nyskreven musik
(typisk sene aftenkoncerter). Snyd ikke dig selv
for en anderledes musikoplevelse med
sidstnævnte, som meget vel kan ende med at
gøre det allerstørste indtryk og give oplevelsen
af Brahms eller Beethoven en ny dimension.

Mathias Hammer og Valdemar Lønsted er klar
til at gøre både nye og garvede koncertgængere
klogere
på
musikkens
mysterier
til
koncertintroduktionerne, og alt i alt skal det nok,
igen i år, blive 8 helt fortryllende dage på slottet.
På gensyn på Hindsgavl i juli!
Bernard Villaume, festivalleder

Tak til fonde og sponsorer, der foreløbigt omfatter:

Mandag, 10. juli 2017

Fransk åbning og funky folkemusik
Ébène kvartetten har ry for at være et af de mest kreative ensembler på den klassiske musikscene, fordi
de som ingen andre bevæger sig ubesværet på kryds og tværs af genrer; fra klassisk over jazz og til pop,
rock ’n roll eller verdensmusik. Kvartettens varemærke er deres energiske stil og deres smittende
begejstring, ligesom improvisationer ofte får plads i deres koncertprogrammer. Måske er det en del af
svaret på at man som publikum, når de spiller en kvartet af Haydn, sidder med følelsen af at det er
musik der bliver skabt i samme nu.
Denne aften skal vi opleve dem i kvartetter af Mozart og Beethoven, og ikke mindst Ravel hvor
indspilningen af netop dette værk, blev kåret som årets album ved Classic FM Grammophone Awards
i 2009.
Vanen tro afsluttes åbningsdagen med en fest, og denne gang er det dansk/svenske Dreamers’ Circus
der står for funky folkemusik i Havestuen.

13:00

Rundvisninger, ca. 75-90 minutter
Peter Storm: Historisk rundvisning på slottet og i Parken.
Annette Weiss: Vandretur i Hindsgavl Dyrehave med naturvejlederen.

17:15
20:00
(INT)

Koncertintroduktion v/ Valdemar Lønsted
Quatuor Ébène (F)
Pierre Colombet, Gabriel Le Magadure, violiner; Adrien Boisseau, bratsch; Raphaël Merlin, cello

W.A. MOZART (1756 - 1791)
L. van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Strygekvartet nr. 15, K421 (1783), 26’
Strygekvartet nr. 11, op. 95 (1810), 21’

- < > - pause - < > Maurice RAVEL (1875-1937)

22:30

Strygekvartet i f-dur (1902-3), 29’

Dreamers’ Circus (DK/S)
Rune Tonsgaard Sørensen, violin; Ale Carr, banjo; Nikolaj Busk, klaver & akkordeon

Tirsdag, 11. juli 2017

Ridderfortælling og klasse-klarinet
Denne dag er et sandt overflødighedshorn med en variation og en kvalitet indenfor klassisk musik, som man ikke
finder andre steder. Lad os begynde med eftermiddagskoncerten:
”At høre ham er noget du vil fortælle videre til dine børnebørn” Sådan skriver britiske The Telegraph efter Christian
Gerhaher var i London i for at modtage prisen for bedste mandlige sanger ved International Opera Awards 2015
samt Royal Philharmonic Society’s pris for ”Bedste sanger” 2014. Disse hædersbevisninger er bare en ganske lille
del af de mange der er strøet ud over den tyske baryton. Det der går igen når anmelderne skal forsøge at beskrive
det store indtryk hans koncerter efterlader, er hans stemmes perfekt tonede klangfarve, hans integritet og
ærlighed i det kunstneriske udtryk, og hans intelligente og gennemtænkte valg af programmer. Gerhaher og
pianisten Gerold Huber, har kendt hinanden siden de begge var drenge, og været musikalske partnere igennem
28 år. Deres indspilninger har vundet et utal af priser og deres fortolkninger af især Schubert og Schumann har
sat nye standarder for genren. Gerhaher og Huber indspiller i løbet af foråret 2017 den eventyrlige fortælling om
adelsmanden Peters kærlighed til den skønne Magelone. Den skal vi høre denne eftermiddag sammen med
Schumanns Liederkreis op. 24.
Nå ja - og så er der også lige en aftenkoncert med Martin Fröst og Roland Pöntinen. Og, ikke mindst, en
transcenderende og spirituel oplevelse at gå i seng på med Simon Løffler.

10:00
14:30
15:30

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Introduktion til Die Schöne Magelone v/ Valdemar Lønsted
Christian Gerhaher (D), bariton og Gerold Huber (D), klaver

(INT)
Robert SCHUMANN (1810 – 1856)
Johannes BRAHMS (1833 - 1897)

20:00
(INT)

Liederkreis op. 24 (1840), 21'
Die Schöne Magelone (1861–69), 55’
(15 Romanzen aus L. Tiecks Magelone, Op.33)

Martin Fröst (S), klarinet og Roland Pöntinen (S), klaver
W. LUTOSLAWSKI (1913 - 1994)
Ferruccio BUSONI (1866 – 1924)
Frederic CHOPIN (1810 – 1849)

Dance Preludes (1954), 10‘
Elegi i es-dur (1920), 4‘
Solo klaver:
Nocturne i g-mol, op. 15 nr. 3 (1833)
Scherzo nr. 3 i cis-mol, op. 39 (1839)
Bela BARTÓK (1881 – 1945)
Rumænske Folkedanse (1915/arr. J. Dominique i 2015)
- < > - pause - < > Claude Debussy (1862 – 1918)
Première Rhapsodie (1909-10)
Solo klaver fra Préludes book I (1909-10)
La sérénade interrompue & La Cathédrale engloutie
Johannes Brahms (1833 – 1897)

22:30
(NY)

Sonate i es-dur, op. 120 nr. 2 (1894), 22’

Simon Løffler (DK), komponistportræt
Værker annonceres senere
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Onsdag, 12. juli 2017

Solo-slagtøj og klarinetkvintetter
Det er giganterne der mødes når Martin Fröst spiller Mozart og Brahms med Ébéne kvartetten. Kemien
slog gnister da de spillede for første gang på den legendariske Verbier Festival i Schweiz i 2016, og de
glæder sig til at mødes igen på Hindsgavl.
Om Fröst skrev New York Times meget rammende i 2014: “In earlier times, the talent of Martin Frost
would have attracted suspicion. Like that of Paganini, whom contemporaries suspected to be in
cahoots with the Devil: How else to explain his wizardry on the violin, which surpassed everyone else
in technique and brilliance?”* Ligemeget hvem han står i ledtog med, glæder vi os i hvert fald voldsomt
til endnu en gang at få besøg af den svenske klarinet-troldmand!
Om eftermiddagen står den på soloslagtøj med danske Mathias Reumert, der i 2015 modtog
Musikanmelderringens Kunstnerpris og har fået ekstatiske anmeldelser for sin seneste DVD-udgivelse
”SOLO”. En hæsblæsende virtuos helhedsoplevelse kan godt garanteres!
*(”Der var engang hvor Martin Frösts talent ville have vakt mistanke. Ligesom Paganini, som man mistænkte for at stå i ledtog med Djævelen:
Hvordan kunne man ellers forklare hans evner på violinen, som overgik alle andres i virtuositet og brillians?”)

10:00
15:30
(NY)

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Mathias Reumert (DK), solo slagtøj
Jonathan HARVEY (1939 – 2012)
Pierre JODLOWSKI (f. 1971)
Javier ALVAREZ (f. 1956)
K. STOCKHAUSEN (1928 -2007)

17:15
20:00
(INT)

At a Cloud Gathering - section 3 (2006), 7’
(Danmarkspremiere)
Time & Money, 1. del (2003), 6’
"Temazcal" (Mexikansk: ‘Brændende vand’)
for maracas og bånd (1984), 8’
Zyklus (komposition nr. 9, 1959), 12’

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Quatuor Ébène (F) med Martin Fröst (S), klarinet
W.A. MOZART (1756 - 1791)

Klarinetkvintet i a-dur, K. 581 (1789), 34’
- < > - pause - < > -

Johannes BRAHMS (1833 - 1897)

Klarinetkvintet i h-mol, op. 115 (1891), 40’

HINDSGAVL FESTIVAL 2017 • Tlf.: (+45) 28141841 • Mail: salg@hindsgavlfestival.dk

s. 4

Torsdag, 13. juli 2017

Strygekvartet og Anderszewski solo
Piotr Anderszewski har vundet ry som én af vor tids største og mest interessante musikalske
personligheder. Hans spil er berømmet for en klangrigdom, dybde og virtuositet og hans indspilninger
har vundet et væld af priser. Den polske pianist med det vanskelige navn, er kendt som en
kompromisløs, hudløst ærlig og ekstremt perfektionistisk kunstner – træk som bl.a. fik ham til, som 21årig deltager i den berømte Leeds klaverkonkurrence i 1990, at gå ud fra scenen midt i sit program til
semi-finalen fordi han ikke følte han havde spillet sit bedste - og senest i London at gentage en hel Bach
partita ved en koncert, da han ikke var tilfreds med den første gennemspilning. Programvalget ved
aftenens koncert er som altid nøje gennemtænkt, for ligesom imellem mennesker, må der ifølge
Anderszewski altid være en gensidig sympati mellem ham selv som udøver og komponisterne. I dette
tilfælde føler vi os overbevist om at Mozart, Janácek og Chopin ville glæde sig over at have denne fine
pianist ved tangenterne.
Eftermiddagskoncerten er med den unge nordiske Alba Strygekvartet, der fik sit gennembrud ved Carl
Nielsen Kammermusikkonkurrencen i 2015, og som denne festivalledelse siden har hørt flere gange
spille med en helt utrolig modenhed, både nye og ældre værker.

10:00
13:00

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Rundvisninger, ca. 75-90 minutter
Peter Storm: Historisk rundvisning på slottet og i Parken.
Annette Weiss: Vandretur i Hindsgavl Dyrehave med naturvejlederen.

15:30
(UNG)

Alba String Quartet (DK)
Amalie Kjældgaard Kristensen og Cecilie Emtoft, violin, Minna Svedberg, bratsch, og Theodor Lyngstad, cello

P. GUDMUNDSEN-HOLMGREEN (1932 – 2016)
Edvard GRIEG (1843 – 1907)

17:15
20:00

Strygekvartet nr. 10, ’New Ground’ (2011), 13’
Strygekvartet nr. 1 i g-mol, Op.27 (1878), 35’

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Piotr Anderszewski, klaver (Pol)

(INT)
W.A. MOZART (1756 - 1791)
Leos JANÁCEK (1854 – 1928)
Frédéric CHOPIN (1810 – 1849)

Fantasia & Sonata i c-mol, KV 475/457 (1785), 30’
- < > - pause - < > På en overgroet sti, del 2 (1911), 18’
3 Mazurka, op 56 (1843)
3 Mazurka, op 59 (1845)
Polonaise-fantaisie, op 61 (1846)
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Lørdag, 15. juli 2017

Celloen i centrum
Steven Isserlis kan skrive mange titler på sit CV: Solist, kammermusiker, underviser, forfatter og
radiovært er bare nogle af dem. Men det er fra celloen at det hele udspringer hvor hans store
musikerskab, hans intense tilstedeværelse på scenen og hans tekniske mesterskab har sikret ham en
position som én af vor tids største cellister og solo-engagementer med toporkestre over hele verden. I
klassiske cellokoncerter har han for vane selv at lede orkestret fra celloen, og dette, sammen med hans
enorme passion for uddannelsen af unge musikere, har gjort ham til et perfekt match for Hindsgavl
Festivals eget unge nordiske hus-ensemble. Ensemblet bliver ledet og coachet af en stor kapacitet,
nemlig London Philharmonia Orchestra’s koncertmester, Zsolt Tihamér Visontay.
Ved eftermiddagskoncerten skal vi høre en anden cellist, nemlig franske Camille Thomas som trods sin
unge alder, har en strålende international karriere, hvilket i januar 2017 blev understreget da hun
underskrev en pladekontrakt med legendariske Deutsche Grammophone. Hun besøgte Hindsgavl for
første gang i 2014.

13:00
15:30
(UNG/INT)

17:15
20:00
(INT)

Historisk rundvisning i park og på slot, Peter Storm (ca. 75 minutter)
Camille Thomas (B), cello og Beatrice Berrut (CH), klaver
L. van BEETHOVEN (1770 - 1827)

Sonate for fortepiano og cello, a-dur, op. 69 (1808), 27’

Fazil SAY (f. 1970)

F our Cities – Dört Şehir.
Sonate for cello og piano, Op. 41 (2012), 22'

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Hindsgavl Nordic Chamber Ensemble (DK/N/S)
Solist: Steven Isserlis (UK), cello
Koncertmester: Zsolt Tihamér Visontay, Philharmonia Orchestra (London)
Johann Sebastian BACH (1685 – 1750)
Christian W. CHRISTENSEN (f. 1977)
Joseph HAYDN (1732 - 1809)

Air på G-strengen, BWV 1068 (1731) 5’
Pre-air på G-strengen (2013), 7’
Cellokoncert nr. 1 i c-dur, Hob. VIIb/1
(1761-65), 25’

- < > - pause - < > Luigi BOCCHERINI (1743 – 1805)
Antonín DVOŘÁK (1841 - 1904)

Cellokoncert i g-dur, G.480 (ca. 1770),
20’
Seranade for strygere i e-dur, op. 22
(1875) 30’

Koncerten støttes af Nordisk Kulturfond.
Koncerten gentages i Tivolis Koncertsal den 16/7-2017.
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Søndag, 16. juli 2017

Liszt .. con Brio
Trio con Brio Copenhagen behøver nok for de fleste ikke en nærmere introduktion. Trioen har i snart 18
år været en institution i dansk musikliv, men dermed er det ikke sagt at man ved hvad man kan forvente
sig af deres koncerter, for deres telepatiske samspil, deres energi på scenen og deres enorme omhu for
alle musikalske detaljer, bliver ved med at overraske. Der er da også konstant bud efter den dynamiske
trio fra udlandet hvor det seneste halve år alene har ført dem på turnéer til Sydamerika, USA, Tyskland,
Frankrig og England.
Eftermiddagskoncerten byder på storslået klavermusik af Bach og Liszt, samt Wagner og Mahler i
transskriptioner af pianisten selv, det unge schweiziske kæmpetalent Béatrice Berrut, som nogle måske
vil huske for en mindeværdig koncert med Bach/Busoni på Hindsgavl Festival 2014.
Dagen sluttes af med en fransk virtuos på Onde Martenot; et af musikhistoriens tidligste elektroniske
instrumenter som blev brugt af mange af det 20. århundredes komponister – især franske Olivier
Messiaen der var stor fan af instrumentet.

10:00
15:30
(UNG/INT)

17:15
20:00
(INT)

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Beatrice Berrut (CH), klaver
Johann Sebastian BACH (1685 - 1750)
Gustav MAHLER (1860 - 1911)
Richard WAGNER (1813 – 1883)
Franz LISZT (1810 – 1885)

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Trio con Brio Copenhagen (DK)

Soo-Jin Hong, violin – Soo-Kyung Hong, cello – Jens Elvekjær, klaver

Joseph HAYDN (1732 - 1809)
Bedřich SMETANA (1824 – 1884)
Johannes BRAHMS (1833 – 1897)

22:30
(NY)

Aria og Siciliano, 8’
Adagietto fra symfoni nr. 5, (Transskr. af B. Berrut), 10’
Wesendonck Lieder (Transskription B. Berrut), 12‘
Vallée d’Oberman, 15’

Klavertrio nr. 39 i g-dur, Hob.XV:25 (’Sigøjner’) (1795), 16’
Klavertrio i G mol (1855), 30’
- < > - pause - < > Klavertrio i h-dur, op. 8 (1854/1890), 28’

Nadia Ratsimandresy (F): Franske soloværker for Ondes Martenot
Antoine TISNÉ (1932-1998)
Jacques CHARPENTIER (f. 1933)
Tristan MURAIL (f. 1947)
Nadia RATSIMANDRESY (f. 1978)

Hommage à Messiaen (1994) 6’
Suite Karnatique, 1. og 2. sats (1958) 7’
La Conquête l'Antarctique (1982) 8’
Bird (2016) 5’
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Mandag, 17. juli 2017

Ny klavertrio og barok med englelyd
Ensemblet Arcangelo blev dannet i 2010, men har trods sin unge alder allerede fået plads blandt
verdens førende ensembler for tidlig musik. Det er grundlagt af aftenens dirigent Jonathan Cohen, og
ligesom han, er alle medlemmer af ensemblet er drevet af en fælles passion for kammermusikken. De
har indspillet og turneret med en række prominente solister (heriblandt tidligere Hindsgavl aktuelle
navne som Isabelle Faust, Christiane Karg og Alina Ibragimova) og er i sæsonen 16/17 udnævnt til
Wigmore Halls første barokensemble ”in residence” nogensinde.
Men først et genhør med Trio con Brio – denne gang i et rent dansk program der byder på noget så
spændende som uropførelsen af den unge komponist Rune Glerups klavertrio, samt musik af 200-års
fødselaren Niels W. Gade.

10:00
15:30
(NY/INT)

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Trio con Brio Copenhagen (DK)
Soo-Jin Hong, violin – Soo-Kyung Hong, cello – Jens Elvekjær, klaver

Niels. W. GADE (1817 – 1890)
Rune GLERUP (f. 1981)

17:15
20:00
(INT)

Klavertrio i f-dur, op. 42 (1864)
Six Movements for Piano Trio, (2017,
uropførelse) 18’

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Arcangelo (UK)

Jonathan Cohen, cembalo og ledelse – Sophie Junker, sopran - Sophie Gent, Coline Ormond, violiner Jonathan Manson, gambe – Georgia Browne, fløjte

Louis N. CLÉRAMBAULT (1676 – 1749)
François COUPERIN (1668-1733)

Léandre et Héro (20’), med sopran
Les Nations - La Françoise (23’)

- < > - pause - < > -

22:30
(NY)

François COUPERIN (1668-1733)

Les Nations - L’impériale (30’)

Michel de Montéclair (1667-1737)

Le retour de la paix (15’)

Nadia Ratsimandresy (F): Onde Martinot med bånd
André JOLIVET (1905-1974)
Alain LOUVIER (f. 1945)
Konstantin KOUKIAS (f. 1965)
Nadia RATSIMANDRESY (f. 1978)

Incantation "Pour que l'image devienne
symbole” (1937) 3’
Raga for onde og bånd (1977) 5’
Epirus for onde og bånd (2016) 8’
Urban Yawk 8’
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Tirsdag, 18. juli 2017

Russisk finale
Genhør med stjernecellist Steven Isserlis, denne gang i samspil med en gammel ven af Hindsgavl
Festival, Alexander Melnikov. Programmet er rent russisk, og det kommer helt sikkert ikke til at skorte
på hverken temperament eller sjæl. Særligt interessant bliver det måske at høre den verdensberømte
pianist/dirigent Pletnev i rollen komponist. Hans cellosonate fra 2006 er skrevet netop til Steven Isserlis,
som også har spillet den flere gange med Pletnev selv ved klaveret.
Eftermiddagskoncerten på denne dag er bestemt også værd at glæde sig til. Tre af Sveriges fremmeste
unge solister (jaja, vi ved godt at Andreas Brantelid selvfølgelig er MEST dansk) forener kræfterne i en
af kammermusiklitteraturens sværvægtere, nemlig Mozarts Divertimento K. 563 som rummer så
uendeligt meget mere end det rent ”diverterende”. Husk at der er mulighed for et genhør med trioen
ved en kort frokostkoncert onsdag d. 19. juli inden det for alvor er tid til at tage afsked med dette års
Hindsgavl Festival og ønske et glædeligt gensyn i 2018.

10:00
13:00
15:30
(INT)

Et kvarter med gårsdagens kunstner
Historisk rundvisning i park og på slot, Peter Storm (ca. 75 minutter)
Fredrik Paulsson (S), violin; Ellen Nisbeth (S), bratsch; Andreas Brantelid (DK),
cello
W. A. MOZART (1756 - 1791)
Franz SCHUBERT (1797 - 1828)

17:15
20:00

Divertimento i Es-dur, K.563, 44’
Trio fragment D.471, 9’

Koncertintroduktion v/ Mathias Hammer
Steven Isserlis (UK), cello og Alexander Melnikov (Rus), klaver

(INT)
Dmitri SJOSTAKOVITJ (1906 - 1975)
Mikhail PLETNEV (f. 1957)

Sonate for cello og klaver, op. 40 i d-mol
(1964), 32’
Sonate for cello og klaver (2006), 33’

- < > - pause - < > Sonata-Ballade for cello og klaver (2016),
4’
S. RACHMANINOV (1873 – 1943)
Sonate for cello og klaver i g-mol, op. 19
(1901), 34’
Evgeni KISSIN (f. 1971)
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Billettyper
BILLETTER MED OVERNATNING (festivalophold)
Per person i dobbeltværelse Kr. 1.150,- / dag
Enkeltværelse

Kr. 1.350,- /dag

Et festivalophold kan vare fra én til flere dage.
Opholdet begynder på ankomstdagen med
check-in fra kl. 13:00, og afsluttes på
afrejsedagen med check-ud senest kl. 10:00.
Alle festivalaktiviteter indenfor dette tidsrum
er inkluderet. Desuden får man aftenbuffet,
overnatning, morgenbuffet og et glas vin el.
lign. i pausen til aftenkoncerten.

BILLETTER UDEN OVERNATNING
Dagsbillet, inkl. aftenbuffet

kr. 625,- /pers.

Koncert kl. 20:00

kr. 300,- /pers.

Inkluderer alle festivalaktiviteter fra kl. 13:00,
aftenbuffet og aftenkoncert, samt et glas vin el.
lign. i pausen.

Koncerten kl 15:30 eller 22:30

HINDSGAVL FESTIVAL 2017

•

Tlf. : 28141841

• Mail : salg@hindsgavlfestival.dk

kr. 125,-

s. 10

Praktisk information
Billetsalg?

Hvor er det?

Billetter
kan
købes
online
http://hindsgavlfestival.dk/bestil-her/

på

Pladser til koncerterne tildeles efter princippet
om, at de første bestillere får de bedste
pladser.

Yderligere information?
Festivalens website opdateres
www.hindsgavlfestival.dk,

løbende:

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Kontakt til Festivalleder Bernard Villaume:
Mail:
bernard@hindsgavlfestival.dk
Tlf.:
2814 1841
Postadresse: Hindsgavl Festival ApS
c/o Bernard Villaume
Islands Brygge 21, 4. tv.
2300 København S
CVR.:
32671039

TILBUD TIL DE YNGRE
.. på festival i telt (U30/stud.)
I 2015 lancerede vi verdens første klassiske
musikteltlejr, Hindsgavl Festival Camp.
Medbring eget telt og deltag i festivalens 3dages teltlejr fra d. 15.-18. juli 2017.
Du får adgang til alle festivalens koncerter
og øvrige aktiviteter, fuld slotsforplejning
m.m. for blot 1.175 kr for alle 3 dage!

.. luksusopholdet (U35)

Festivalleder Bernard Villaume (t.v.) med
kunsterisk rådgiver, Ulrik D. Andersen

Er du under 35 år og med mere hang til det
luksuriøse, kan du i hele festivalens periode
nyde godt af U35-tilbudet (begrænset antal
billetter): Festivalophold i dobbeltværelse til
kun 685 kr /person/dag.
Bestilles pr. mail: u35@hindsgavlfestival.dk
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