
Thy Kammermusikfestival i 25 år 
 

Festivalen, der samler unge musikere fra hele verden i to sommeruger i Thy, kan 
i august 2019 fejre jubilæum 
 

Det startede med en vision om, at ledig sommerhuskapacitet måtte kunne bruges til at skaffe gode 
musikoplevelser til Thy. Så Axel Brant Nielsen, nu afdød tømmerhandler fra Thisted, inviterede unge 
musiktalenter til at bo i sine sommerhuse i Klitmøller uden for højsæsonen. De skulle kun betale ved at 
give nogle koncerter. 

 

Det var i begyndelsen af 1990’erne. Og nogle år senere - i 1994 - var Thy Masterclass født.   
16.-25. august i år kan begivenheden, der nu hedder Thy Kammermusikfestival, fejre 25 års jubilæum. 

Fire kontinenter, 12 nationer 
 

Sommerhusene er siden blevet skiftet ud med et ferie- og konferencecenter. Men ideen bag den 
jubilerende festival er ellers i høj grad den samme som for 25 år siden: Unge musikere fra hele verden 
inviteres til et 14 dages ophold i Thy for at spille kammermusik - med hinanden og sammen med en 
håndfuld erfarne musikere.  

 

Niveauet er dog gennem årene gradvist blevet højere. Og ansøgerfeltet er stort - i år lagde omkring 85 
billet ind på at komme med. 
 

17 musikere i alderen 19-30 år klarede sig igennem nåleøjet til Thy Kammermusikfestival 2019. De 
kommer fra fire kontinenter og repræsenterer 12 forskellige nationaliteter – der er en enkelt dansker 
med i år. I løbet af en halv snes dage skal de, sammen med de mere erfarne kolleger, give 14 koncerter 
rundt omkring i Thy og på Mors – med nogle afstikkere til Viborg, Lemvig og Storvorde ved Aalborg. 
 
Deltagerne er konservatoriestuderende på sidste del af deres uddannelse og færdiguddannede 
musikere.  

Seniormusikere 
 

Rundt om i verden er der masser af tilsvarende tilbud for unge musikere, men Thy 
Kammermusikfestival skiller sig ud, ved at de unge her får lov at optræde sammen med de fem erfarne 
musikere, der er tilknyttet festivalen. Derfor – og i betragtning af deltagernes meget høje kunstneriske 
niveau – kalder man ikke længere de fem for ”lærere” eller ”professorer”, men ”seniormusikere”. 
 

– Mange af ansøgerne kender nogen, der har været med før. Eller de bliver opfordret til at søge af deres 
lærer, fortæller Aase Odfeldt, formand for Thy Kammermusikfestival. 
 

Deltagerne udvælges af de fem seniormusikere med den amerikansk-franske fløjtenist Craig Goodman i 
spidsen. Han – der er professor ved konservatoriet i Strasbourg, og i øvrigt dansk gift – har været 
kunstnerisk leder for festivalen i mere end 20 år. 

Ensemble Intercolor 
 

Fem af årets deltagere kommer som medlemmer af en kvintet, Ensemble Intercolor, dannet i 2015 i 
forbindelse med et projekt i Craig Goodmans kammermusikklasse i Strasbourg. 
 

Som navnet antyder, har ensemblet baggrund i vidt forskellige kulturer. Og deres instrumenter er 
tilsvarende forskellige: Cimbalom, violin, akkordeon, klarinet og saxofon. De fem optræder som kvintet i 
nogle af koncerterne. Det er således også Ensemble Intercolor, der repræsenterer kammermusikfestivalen 
under Folkemødet på Mors. Men i andre af festivalens koncerter deltager ensemblets medlemmer enkeltvis 
på lige fod med de øvrige deltagere. 
 

Yderligere info: Aase Odfeldt, formand for Thy Kammermusikfestival, tlf. 9793 4892 / 2023 4822 
 

E-mail: mail@thychambermusicfestival.dk 
 

www.thychambermusicfestival.dk 
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