
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Hjerteligt velkommen til Hindsgavl Festivals 50. sæson! 

Som altid er der arbejdet flittigt på at 
præsentere et varieret program med nogle af 
de mest interessante kunstneriske 
personligheder, der optræder på den 
internationale musikscene netop nu. 

Som sædvanligt vil nogle af kunstnerne i 
programmet ikke være voldsomt kendte for et 
dansk publikum. Dette var tidligere et stort 
problem for Hindsgavl Festivals billetsalg, hvor 
man hellere ville høre velkendte, hjemlige helte 
end ukendte udenlandske navne. Jeg husker 
f.eks. hvor svært det var at sælge billetter til 
dagene med Martin Fröst i 2011 eller med 
Isabelle Faust i 2013. Ja, selv koncerten med 
megastjernen Yuja Wang i 2014 måtte se sig 
overgået i interesse af ”gode gamle” Trio con 
Brio og Andreas Brantelid. Det er næsten med 
garanti sidste gang, at Yuja har spillet en 
offentlig koncert for under 120 mennesker! 

Nu mærker vi heldigvis en større nysgerrighed 
efter vores valg af kunstnere og vi svigter 
bestemt ikke tilliden i 2018. Faktisk tør jeg 
garantere, at hver eneste af de otte dage bliver 
en udsøgt musikalsk fest på allerhøjeste 
internationale niveau. 

Tilliden og anerkendelsen kommer ikke kun fra 
publikum. Festivalen fik i sommer (2017) den 
finest tænkelige blåstempling, da 
musikredaktøren på Tysklands største avis, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, placerede 
Hindsgavl Festival blandt Europas bedste 
festivaler, med programmer, der i de senere år 

nemt har kunnet konkurrere med de allerbedste 
tre-fire i Europa. 

Tilbage til jubilæumssæsonen i 2018: Egentlig 
ville jeg have nøjes med 6-7 dage, da det hvert 
år er ganske svært, at opnå den nødvendige 
støtte fra fonde til festivalen. Men i september 
hørte jeg for første gang pianisten Lucas 
Debargue, hvilket var lidt af en åbenbaring. Jeg 
besluttede straks, at udvide festivalen med én 
dag, koste hvad det ville! Og så var kisten åbnet 
igen, og vi endte på otte dage, som sidste år. 

Jo, det går godt for Hindsgavl Festival. Men bag 
kulisserne kæmpes fortsat hårdt for at få de 
økonomiske ender til at mødes med de høje 
ambitioner. Her er publikums fortsatte 
opbakning en nødvendighed og tillige en stor 
motivation. 

Så mange tak for interessen og vel mødt til juli! 

 

Bernard Villaume, festivalleder 

 

          HINDSGAVL FESTIVAL 

          8. til 15. juli 2018 

Program og information 
Opdateret 6. juli 2018 



15:30 | Laden

Kristian BEZUIDENHOUT Fortepiano

Beethoven Rondo i C-dur, op.51, nr.1 (1797), 6’
Haydn Variationer i f-mol, Hob XV1 1:6  (1793) (16’)
Beethoven Sonate i c-mol, op.13, 'Pathetique’ (1798), 20'

20:00 | Laden

Veronika EBERLE violin
Quirine VIERSEN cello
Pauline SACHSE bratsch
Martin HELMCHEN klaver

Brahms Klaverkvartet i A-dur, op. 26 (1861), 50'
Schumann Klaverkvartet i Es-dur, op. 47 (1842), 28'

22:30 | Havestuen

Mames BABEGENOUSCH  World Music

17:15 Koncertintroduktion v. Valdemar Lønsted
18:00 Aftenbuffet (Laden)

“….the performer at the harpsichord was Kristian Bezuidenhout, a musician who could probably conjure sweet
music from a piece of dry toast…” Geoff Brown, The Times, 18 May 2017

Sydafrikansk fødte Kristian Bezuidenhout er én af de musikere der har været med til at revolutionere den måde vi
lytter til wienerklassik i dag. Han er ligeså meget hjemme ved det moderne flygel som ved cembaloet eller
forteklaveret, men da han, i løbet af sine studier, stiftede bekendtskab med det sidstnævnte, var det som om
alting faldt på plads: “(The forteklaver) is unbelievably refined, with this light, delicate, sort of un-user friendly
action. It’s so small, but it just resonates with me somehow and perhaps it also embodies what it means to play
Mozart in my mind.” Og bl.a. hans prisbelønnede indspilninger af samtlige Mozarts klaverværker på forteklaver,
har været med til at give ham ry som én af verdens førende fortepianister og i 2013 få ham udnævnt til
Gramophone Magazine’s Artist of the Year.

Denne eftermiddag gælder det Beethoven, og der venter publikum en oplevelse langt udover det sædvanlige.

Ved aftenkoncerten møder vi et par "gamle" venner; nogle blandt publikum vil sikkert vil kunne huske ægteparret
Martin Helmchen og Marie-Elisabeth Hecker for en helt fantastisk koncert på Hindsgavl i 2016. Marie-Elisabeth er
dog højgravid og bliver derfor hjemme - flot erstattet af Quirine Viersen. I kvartetten er dog en anden gammel
(eller ung…) kending, nemlig Veronika Eberle – også sidst hørt i på Hindsgavl i 2016. Endelig rundes kvartetten af
med den fremragende bratschist Pauline Sachse, som ægteparret Helmchen også (ind)spiller klaverkvintetter
med. Alt i alt et superhold til at fremføre to af kammermusiklitteraturens mesterværker: den anden af Brahms’ tre
klaverkvartetter og Schumanns eneste.

Som det er en tradition, slutter vi festivalens første dag med en musikalsk fest. I år med det danske klezmerband
Mames Babegenousch, der vil få lysekronen i Havestuen til at vibrere.

Søndag den 8. juli 2018

Originallyden af Beethoven og hits for klaverkvartet
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17:15 Koncertintroduktion v. Valdemar Lønsted
18:00 Aftenbuffet (Laden)

Mandag aften er lied-aften, og der er lagt op til en af de helt store af slagsen når Mark Padmore og
Kristian Bezuidenhout fremfører Schuberts hjerteskærende Schwanengesang ved siden af de mindre
kendte, men ligeså passionerede, kærlighedssange af Beethoven.

I løbet af de seneste 20 år, har Mark Padmore slået sit navn fast som én af sin generations absolut
førende sangere, kendt for fortolkninger, der kombinerer stærk følelsesmæssig intensitet med en
meget intellektuel tilgang til tekst og musik. Han har igennem årene arbejdet sammen med flere af de
bedste liedpianister, og om sit seneste samarbejde med Kristian Bezuidenhout fortæller han:

”What I’ve found in his playing is what I’ve looked for myself: that very, very special blending of the
poetry in the words with the poetry in the music. My ultimate goal is that we can both deliver this in a
concert”….” But there is more to it, like Kristian playing on old pianos, one of his many virtues. He has
his unique way of exploiting those ravishing tone colours, the subtleties he can bring to it, og the
excitement we both experience when hearing new sounds from such an old instrument…”

Instrumentet der bliver brugt til aftenens koncert er en kopi af et østrigsk Graf fortepiano fra 1822, lejet
fra Edwin Beunks samling i Holland.

På det københavnske musikkonservatorium blev der i 2015 – noget usædvanligt - optaget en
guitarkvartet på solistklassen. Hindsgavl Festivals informanter var vilde med de fire polske musikere, vi
måtte bøje os og nåede at booke Erlendis Quartet før de vandt DR P2’s kammermusikkonkurrence i
november 2017. Samme måned som de debuterede fra konservatoriet. Kvartetten spiller blandt andet
spansk musik i slottets intime Havestue hvor alle de fine detaljer kan nydes på tæt hold.
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Mandag den 9. juli 2018

Lied med fortepiano og fyrig guitarkvartet

20:00 | Laden

Mark PADMORE Tenor
Kristian BEZUIDENHOUT Fortepiano

Beethoven  Maillied, op.52, nr.4 (1796), 2'
Neue Liebe, neues Leben op.75, nr.2 (1809), 3'
Abendlied (1820), 5'
An die ferne Geliebte (1816), 13'

Schubert Schwanengesang (1828), 48'

15:00 & 16:00 | Havestuen

ERLENDIS Quartet Guitarkvartet

Piazolla Fuga y misterio, 6’
Brouwer Cuban landscape with rain, 7’
Balakirev Song without words, 4’
Lecuona Suite Andalucia, 23’

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner
13:15 Rundvisning på slot og i park



17:15 Koncertintroduktion v. Valdemar Lønsted
18:00 Aftenbuffet (Laden)

Den første og den anden wienerskole sættes overfor hinanden i denne aftens program, repræsenteret
ved Schubert og Webern. Schuberts herlige og elskede oktet opføres af et historisk bevidst stjernehold
med den verdenskendte violinist Isabelle Faust i spidsen.

Men inden da skal vi bl.a. opleve Weberns seks bagateller for strygekvartet. Musik der er skrevet i
spændingsfeltet mellem senromantik og 12-toneteknik og hvor alt overflødigt er skrællet bort, så kun
de absolut uundværlige toner er tilbage. Af den grund varer hver bagatel ikke meget mere end et minut
– men tåler til gengæld et genhør.

Aftenkoncerten indrammes af akkordeonisten Andreas Borregaard, der i 2017 fik skrevet tre Solo-Acts
– vi skal høre to af dem: Den irske komponist Jennifer Walshe’ bizarre og energifyldte stykke, SELF-
CARE, og Simon Steen-Andersens poetisk-geniale studium af vejrtrækning, Asthma. Begge med video.
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20:00 | Laden
Isabelle FAUST violin
Anne Katharina SCHREIBER violin
Danusha WASKIEWICZ  bratsch
Kristin von der GOLTZ cello
James MUNRO kontrabas
Lorenzo COPPOLA klarinet
Javier ZAFRA fagot
Teunis van der ZWART horn

Webern  Seks bagateller for strygekvartet, op. 9 (1910, 1913), 5'
Schubert Strygekvartet nr. 12 c-mol, D 703, ''Quartettsatz‘’, 10’
Webern  Seks bagateller for strygekvartet, op. 9 (igen), 5‘ 

Schubert Oktet i F-dur, D.803 (1824), 60’

Tirsdag den 10. juli 2018

Den store Schubert-oktet & spektakulær akkordeonist

22:30 | Laden

Andreas BORREGAARD akkordeon

Simon Steen Andersen
Asthma (2017), for akkordeon og video, 22‘

16:00 | Laden

Andreas BORREGAARD akkordeon

Jennifer Walshe:
SELF-CARE (2017), for akkordeon, båndoptager og film, 28’

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner



18:00 Aftenbuffet (Laden)

En dag med nøje udvalgte kæmpetalenter, der kun akkurat stiller sulten i koncerter på mellem 40 og 60 minutter.
Mathias Hammer vil føre os gennem denne dag med korte introduktioner fra scenen.

Vi begynder i Havestuen, hvor man kommer helt tæt på blokfløjtevirtuosen Lucie Horsch fra Holland, der med sine
18 år allerede har en bemærkelsesværdig karriere – pladekontrakt med DECCA samt vinder af priser og
konkurrencer. Lucie samarbejder med de bedste, bl.a. pianisten Julius Drake (fra Hindsgavl 2015) og lutspilleren
Thomas Dunford. Netop Dunford, ”Eric Clapton of the Lute” (BBC Magazine), skal vi høre med Horsch i et forrygende
barokprogram. Koncerten er kun for overnattende gæster, og den spilles to gange; publikum fordeles jævnt – skriv
evt. særligt ønske om tidspunkt i kommentarfeltet.

Før og efter aftensmaden er der en afdeling med fransk musik. Først med to danske talenter, der begge i september
2017 tog springet til yderligere studier i udlandet: Jonas Frølund på klarinet studerer nu på Supérieur-konservatoriet i
Paris, og Francesco Barfoed tog til Barfoed Rutgers University i New Jersey, USA.

Den franske afdeling fortsætter efter maden med (endnu!) en fremragende strygekvartet fra Frankrig, Zaïde, der nok
er dagens mest garvede talenter. Vi skal høre den store strygekvartet af César Franck, skrevet i 1890 og alt for
sjældent spillet.

Sammen med en række yngre fremtrædende komponister, sætter Karin Hellqvist og Heloise Amaral nye standarder
for, hvordan en violin/klaver-duo kan lyde. Og der er ingen grænser; i ét værk stiger de to kunstnere således
langsomt til vejrs, for at ende under loftet. Det er i hvert fald tanken. Hvem sagde rising stars?
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20:00 | Laden

Quatuor ZAÏDE Strygekvartet

Franck Strygekvartet i D-dur (1899-1900), 47’

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner

Onsdag den 11. juli 2018

Stjernefrø

17:00 | Laden

Duo FRØLUND BARFOED klarinet og klaver

Devienne Sonate for klarinet og klaver nr. 2, 14’
Messager Solo de concours (1899), 6’
Saint-Saëns  Sonate op. 167 for klarinet og klaver (1921), 15’
Debussy  Première Rhapsodie (1909-1910), 8’
Françaix Tema con Variazioni (1974), 9’

15:00 & 16:00 | Havestuen 
Lucie HORSCH blokfløjte & Thomas DUNFORD Lut
J.S. Bach Suite for Lute, BWV 997 (1740), 13‘
A. Philidor Sonate pour flûte à bec in D minor (1712), 9‘
Vivaldi Sonata G major, RV 806 (1709?), 9‘
Castello Sonata seconda (1629), 5‘
Chédeville Sonata op.13 No.6 in G minor (1737), 3’

Kun for overnattende gæster

Kan bestilles uden ophold 
som ‘eftermiddagskoncert’

22:00 | Basse Fønss  (1. sal, hovedbygningen)

Duo Hellqvist/Amaral Violin/piano

E. Buene (f. 1973) Untitled for violin and piano (2013), 11’
N. Barrett (f. 1972) Allure And Hoodwink (2014), 19’

for violin, klaver og elektronik 



Dagen starter med en eftermiddagskoncert med den hollandske mezzosopran Christianne Stotijn der
sammen med sin mangeårige lied-partner Joseph Breinl har sammensat et fængslende program ”The
Poet’s Echo”, opkaldt efter Brittens sangcyklus af samme navn, med kraftfulde tekster af bl.a. Pushkin,
Rilke og Dickinson.

Stotijn var oprindeligt uddannet violinist fra Konservatoriet i Amsterdam, men fortsatte med
sangstudier og rejser nu verden rundt som lied-fortolker, både med klaver og orkester, og har
modtaget en række priser for sit virke. Bl.a. BBC New Generation Artist i 2007.

Aftenkoncerten byder på et usædvanligt ”all-Bach” program med Concerto Copenhagen. I sine
såkaldte ”dialogus-kantater” nærmede Bach sig en for ham usædvanlig genre – kammeroperaen.
Kantaternes dialog mellem Jesus og Sjælen er en direkte samtale mellem hovedpersonerne uden en
fortæller – et koncept som i påfaldende grad minder om samtidens operakomposition –med skiftende
stemningslejer svingende fra dybeste vemod til himmelsk lykke. Disse aspekter af dramatik og dialog
har ophøjet kantaterne til noget helt enestående indenfor Bachs mange bidrag til genren. Men vort
program byder også på to af Bachs uforlignelige solokoncerter, hvor vi foruden Alfredo Bernardini
præsenterer det lysende, unge cembalo-talent Marcus Mohlin.
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20:00 | Laden

CONCERTO COPENHAGEN
Solister: Alfredo BERNADINI direktion og obo

Marcus MOHLIN cembalo
Jakob Bloch JESPERSEN bas
Klaartje van VELDHOVEN, sopran

J.S. Bach
Cantata ”Ich geh und suche mit Verlangen”, BWV 49, 26‘
Obo d’amore concerto i A-dur, BWV 1055, 12’

Cembalo concerto i f-mol, BWV 1056, 10’
Cantata ”Liebster Jesu, mein Verlangen”, BWV 32, 21‘

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner
10:30 Rundvisning i slot og park v. Peter Storm
13:30 Rundvisning i park og køkkenhave v. slotsgartneren

Torsdag den 12. juli 2018

Bach-kantater og ekkoer fra store digtere

15:30 | Laden

Christianne STOTIJN mezzosopran
Joseph BREINL klaver

Ives Fire tyske sange
Barber Fem franske sange med tekster af R.M. Rilke
Rimskij-Korsakov Fem sange med tekster af Pushkin
Copland Et udvalg af ‘Emily Dickinson Songs’ 
Beach Three Browning Songs op. 44

17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer
18:00 Aftenbuffet (Laden)



Belcea kvartetten føjer sig i 2018 til rækken af fremragende strygekvartetter der har besøgt Hindsgavl
Festival i de senere år. Hvis man ikke har mulighed for at høre dem her på festivalen, får man i sæsonen
2017/18 chancen i fx Wigmore Hall i London, Kölner Philharmonie, Muziekgebouw Amsterdam, Lotte
Hall in Seoul, Philharmonie de Paris eller Pierre Boulez Saal i Berlin hvor de spiller hele tre gange som
ensemble in residence. Men vi er sikre på at ingen af disse venues kan byde på den samme særlige
festival-ånd som Hindsgavl, og anbefaler derfor at man griber chancen denne fredag aften, hvor de
endda optræder sammen med én af deres faste samarbejdspartnere – den franske bratschist Antoine
Tamestit - i skønne strygekvintetter af Mozart og Brahms. Bonus-info: Kvartetten er opkaldt efter den
rumænske 1. violinist Corina Belcea og udtales efter sigende ”bell-chah”!

Dagens første koncert fortsætter hvor gårsdagens sidste slap, nemlig med Bachs berømte kantate
”Weichet nur betrübte Schatten”. Solist er den unge kanadiske sopran Cassandra Lemoine, der
studerer på solistklassen ved operaakademiet i København, hvor hun har boet siden 2013. Hun har
allerede flere operaroller bag sig, fast samarbejde med barokensemblet Camerata Øresund, m.m.

Til den sene koncert får vi besøg af den tyske komponist og videokunstner Michael Beil, hvis værker er
nyskabende, men samtidig nemt fanger publikum i en helt speciel og dybt fascinerende atmosfære. Så
hvis man normalt ikke er til ny musik, så kan denne koncert varmt anbefales.
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20:00 | Laden

BELCEA Quartet strygekvartet
Antoine TAMESTIT bratsch

Mozart Strygekvintet K515 (1787), 34'
Bartok Strygekvartet nr. 6, SZ 114 (1939), 29'

----------
Brahms Strygekvintet op. 111 (1890), 30'

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner

Fredag den 13. juli 2018

Strygekvintetter og musikalsk videokunst

12:30 | Havestuen

CONCERTO COPENHAGEN
Cassandra LEMOINE sopran

J.S. Bach
Kantata, BWV 202: Weichet nur, betrübte Schatten, 22‘

17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer
18:00 Aftenbuffet (Laden)

22:30 | Laden

Ensemble GARAGE

Michael BEIL 
Karaoke Rebranng! (2013), 11’ (bratsch, sax., slagtøj, klaver, video)
Key Jack (2017), 14’ (performer og video)

UDSOLGT

https://www.cassandralemoinesoprano.com/


For trofaste Hindsgavl-gæster behøver den franske Modigliani kvartet næsten ingen introduktion. De
optrådte på festivalen første gang i 2011, og er med jævne mellemrum kommet på besøg siden. Altid til
stor begejstring for både publikum og festivalledelse. Denne gang spiller de et rent Brahms-program i
selskab med en vaskeægte stjernepianist: Nicholas Angelich. Brahms og Beethoven udgør kernen i hans
repertoire, og hans indspilninger af disse to kæmpers værker, har modtaget et væld af priser. Og skal
man tro denne anmeldelse er der virkelig noget at glæde sig til:

“…Nicholas Angelich is one of the greatest living interpreters of Brahms. It has a complex architecture,
subtle colors and depth of spirit. He knows how to make clear the dense language of the German
composer without altering its power. He managed to make us forget the difficulty of the daunting
score, playing freely, with beautiful sound, a wide dynamic range, without virtuosity or effort, he
never let us forget the overwhelming message of the music he embodied with all his soul.” - Olivier
Bellamy, Huffington Post, June 2012.

Dansk-franske Elsa Dreisig er vel blandt vores allerstørste sangtalenter: I 2016 vandt hun Plácido
Domingos verdensomspændende Operalia-konkurrence, og i september 2017 nærmest stjal hun
billedet ved Berliner Philharmonikernes åbning, hvor hun optrådte med ”Hindsgavl-stjernerne” Mark
Padmore (2018) og Florian Boesch (2014).

Aftenen slutter i vild club-stemning med Michael Beils værk Caravan, opført af Ensemble Garage, Köln.
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20:00 | Laden

Quatuor MODIGLIANI strygekvartet
Nicholas ANGELICH klaver

Brahms
Strygekvartet op. 51 nr. 1 (1873), 30'
Strygekvartet op. 51 nr. 2 (1873), 36'
Klaverkvintet op. 34 (1864), 42'

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner

Lørdag den 14. juli 2018

Lied, klaverkvartet og natklub-stemning

15:30 | Laden

Elsa DREISIG sopran
Christian Westergaard klaver

Debussy Ariettes oubliées (1885-87, rev.1903), 15’ 
Schumann Liederkreis, op. 39 (1840), 25’ 
Bolcom Cabaret Songs, fra 1. bind (1978), 12’ 

17:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer
18:00 Aftenbuffet (Laden)

22:30 | Laden

Ensemble GARAGE

Michael BEIL 
String Jack (2016), 11’ (for performer og video)
Caravan (2017), 15’ 



En ganske særlig oplevelse er i vente med den 27-årige franske pianist Lucas Debargue, der afslutter
festivalen med en klaveraften. Festivalleder Bernard Villaume er i hvert fald ganske begejstret: ”Han er
en type pianist, som jeg har ventet i en generation på”. Debargue var i 2017 et hovednavn på den
schweiziske Verbier Festival, der er særlig dygtig til at finde de nye, store klavernavne. Tænk blot på
Yuja Wang (Hindsgavl-kunstner 2014) og Daniil Trifonov.

Det bliver et polsk program, med Chopin i første del og Szymanovskis turbulente og monumentale
klaversonate fra 1911, hvor det romantisk arvegods ikke fornægter sig.

Om eftermiddagen kan vi nyde skøn musik for strygesekstet. Richard Strauss’ sextet indgår i
handlingen i operaen ‘Cappricio’ fra 1942, men spilles ofte som et selvstændigt stykke. Tjajkovskijs
rejseminder fra Firenze, Souvenir de Florence, er blandt den russiske mesters mest populære værker.
Den kolossale energiudladning og de medrivende melodier vakte stor begejstring ved uropførelsen i
1892. Til at forløse værkerne, har vi seks af Skandinaviens ypperste strygertalenter, der bl.a. kender
hinanden fra det nordiske talentensemble, som de forrige tre sæsoner var samlet på Hindsgavl Festival.

Dagens program er indrettet, så eventuelle fodboldinteresserede kan opleve VM-finalen fra Moskva.
Kampen begynder kl. 17:00 og vises på storskærme på slottet.
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20:30 | Laden

Lucas DEBARGUE klaver

Chopin
Polonaise ‘Heroique’ i As-dur, op. 53 (1842), 7’
Scherzo nr. 2 i b-mol, op. 31 (1837), 10’
Nocturne op. 48 nr. 1 i c-mol (1841), 5’
Barcarolle i Fis-dur, op. 60 (1846), 9’
Scherzo nr. 1 i h-mol, op. 20 (1831-32), 10'

Szymanowski
Sonate for klaver nr. 2 i A-dur, op.21 (1910), 27’

10:00 Et kvarter med gårsdagens kunstner
13:00 Omvisning på slot og i park

Søndag den 15. juli 2018

Polske klaverværker, strygesekstetter og VM-finale

15:00 | Laden

Strygesekstet
Kirstine SCHNEIDER – Kern WESTERBERG violiner
Daniel EKLUND –Marthe HUSUM bratscher
Amalie STALHEIM – Jonathan SWENSEN celloer

Strauss Sekstet fra ‚Cappricio‘ op. 85 (1940 - 41), 12‘
Tchaikovsky Sekstet i d-mol, "Souvenir de Florence« (1890), 34‘

16:15 Koncertintroduktion v. Mathias Hammer
17:00 VM-finale i fodbold (vises på storskærm)
18:30 Aftenbuffet (Laden)

Lucas Debargue appears courtesy 
of Sony Classical International



Billettyper

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.

Per person i dobbeltværelse Kr. 1.175,- / dag

Enkeltværelse Kr. 1.375,- /dag

BILLETTER MED OVERNATNING (festivalophold)

BILLETTER UDEN OVERNATNING

Dagsbillet, inkl. aftenbuffet kr. 640,- /pers.* Koncert kl. 20:00 kr. 300,- /pers.*

Koncert om eftermiddagen eller 22:30
kr. 125,-
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*Reducerede priser den 11. juli: Dagsbilletten gælder først fra kl. 17:00, og koster derfor kun 560 kr. 
Eftermiddagskoncerten den 11. juli, er koncerten kl. 17.00. Pris 125 kr. Koncerten kl. 20:00 koster 180 kr., inkl. drink bagefter.

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

http://hindsgavlfestival.dk/billettyper-og-priser/
http://hindsgavlfestival.dk/billettyper-og-priser/
http://hindsgavlfestival.dk/uden-overnatning/
http://hindsgavlfestival.dk/uden-overnatning/
http://hindsgavlfestival.dk/vaelg-billettype/
http://hindsgavlfestival.dk/uden-overnatning/
http://hindsgavlfestival.dk/uden-overnatning/


Praktisk information

Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Hvor er festivalen?Billetsalg?
Billetter kan købes online på
http://hindsgavlfestival.dk/bestil-her/

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

Yderligere information?

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 3-
dages teltlejr – datoer og priser meldes ud i
januar 2018.

.. luksusopholdet (U35)
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 695 kr /person/dag.
Bestilles pr. mail: u35@hindsgavlfestival.dk

Festivalens website opdateres løbende:
www.hindsgavlfestival.dk,

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

Festivalleder Bernard Villaume (t.v.) med
kunsterisk rådgiver, Ulrik D. Andersen
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http://hindsgavlfestival.dk/bestil-her/
http://hindsgavlfestival.dk/ungdomstilbud/
http://www.hindsgavlfestival.dk/
mailto:bernard@hindsgavlfestival.dk

