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Af Gerda Buhl Andersen
gba@mf.dk

MORS: 17 unge kammermu-
sikere fra hele verden samles 
igen i år på Bakkegården i 
Vesløs. 

De ankom søndag, og op-
holdet varer i 14 dage, hvor 
de både skal øve og undervi-
ses af lærerne, Craig Good-
mann, Daniel Blumenthal, 
Morten Zeuthen, Elisabeth 
Zeuthen Schneider og Tony 
Nys, og spille 13 offentlige 
koncerter sammen med læ-
rerne, der alle er professio-
nelle musikere.   

To af koncerterne finder 
sted på Mors.

Brahms og Schumann  

Tirsdag aften den 18. august 
giver Thy Masterclass kon-
cert i Musikværket i Nykø-
bing. 

Det første værk på pro-
grammet er Brahms’ 2. kla-
vertrio for violin, cello og 
klaver med Daniel Blu-
menthal ved klaveret. Det er 
et stort anlagt værk, mang-
foldigt i sin temarigdom og 
harmonisk og rytmisk kom-
pliceret. Brahms lader for 
eksempel klaveret spille i to-
delt takt, samtidig med, at 
strygerne spiller i tredelt. 
Det er et træk, som kompo-
nisten Carl Nielsen var fasci-
neret af og som han også selv 
anvendte. Især førstesatsen 
er meget krævende for musi-
kerne.

På programmet er også 
den østrigske komponist An-
ton Webern (1883-1945). 
Hans værk Strygetrio op. 
20” er fra 1927. Webern fik 

historisk betydning, idet 
hans musik blev et forbillede 
for en hel generation af yng-
re komponister, blandt an-
det Stockhausen og Pierre 
Boulez. Webern er kendt for 
en række ultrakorte værker 
for stort orkester med udvi-
det slagtøjsbesætning. Et af 
værkerne varer 32 sekun-
der! Aftenens værk har dog 
større udstrækning og bred-
de.

Det sidste værk på pro-
grammet i Musikværket er 
Robert Schumanns ”Kvintet 
i Es-dur op. 44” for to violi-
ner, bratsch, cello og klaver. 
Ved klaveret sidder denne 
gang canadieren Charles Ri-
chard Hamelin,

Schubert og Sjostakovitj 

Koncerten i Ansgarskirken i 
Ø. Jølby finder sted fredag 
aften 21. august. 

Thy Kammermusikfestival 
har i år bestilt en ny kompo-
sition hos John Frandsen, 
som udover at være kompo-
nist også er organist ved 
Stavnsholtkirken i Farum, 
leder af et kammerkor med 
mere. Værket, en kvintet for 
fløjte og strygekvartet, har 
han givet navnet Aiolos, op-
kaldt efter grækernes gud 
for vinden. Aiolos optræder 
blandt andet i Homers Odys-
seen, hvor han forærer 
Odysseus en sæk med vinde, 
som han kan benytte sig af 
på hjemrejsen. Aiolos har gi-
vet navn til æolsharpen 
(vindharpen), som består af 
nogle strenge, der sættes i 
svingninger af vinden. John 
Frandsen siger, at en fløjte-
kvintet også er en slags æols-

harpe, idet den jo består af 
strenge og luftstrømme.

Inden Aiolos spiller kam-
mermusikerne en af Mo-
zarts preussiske kvartetter - 
de sidste kvartetter, han 
komponerede. 

- Det er et lyst og indtagen-
de værk. Melodierne synger, 
så det er en lyst. Satserne ly-
ser af elegance og virtuos 
brillans, hedder det i pro-
gramhæftet, som har fyldige 
omtaler af både de komponi-
ster og af de værker, der bli-
ver spillet ved årets forskelli-
ge koncerter. 

Efter pausen opføres 
Schuberts Strygekvartet nr. 
11. Schubert var bare 19 år 
og i en meget produktiv peri-
ode af sit liv, da han kompo-
nerede dette værk. 

Det sidste værk på afte-
nens program er Dmitrij 
Sjostakovitj’s to stykker for 
strygeoktet, altså fire violi-
ner, to bratscher og to cello-
er. Værket er komponeret, 
før Stalin kom til magten i 

1927, mens Sjostakovitj 
endnu kunne tillade sig at 
være ”moderne”. Senere 
kom han på kant med sovjet-
styret.

Udover de 13 offentlige 
koncerter er der også seks 
skolekoncerter. I år er der 
skolekoncerter på Sundby 
Friskole og på Thy-Mors HF 
og VUC i Nykøbing.  

 { Thy Masterclass giver koncert i 

Musikværket i Nykøbing tirsdag 

den 18. august klokken 19.30.

 { Fredag 21. august klokken 

19.30 er der koncert i Ansgarskir-

ken i Ø. Jølby.  

Brahms i Nykøbing 
og Mozart i Ø. Jølby  
MUSIK: Thy Kammermusikfestival har to koncerter på Mors -  
18. august i Musikværket og 21. august i Ansgarskirken  

Thy Masterclass Kammermusikfestival spiller to offentlige koncer-
ter på Mors: i Musikværket den 18. august og i Ansgarskirken den 
21. august. Arkivfoto Bo Lehm. 

Aase Odfeldt står sammen med en gruppe af frivillige bag Thy 
Masterclass Kammermusikfestival, som samler unge musikere, der 
med Bakkegården i Vesløs som udgangspunkt giver koncerter 
sammen med deres undervisere.. Arkivfoto: Poul Erik Bilstrup. 

Af Anne-Mette Riis
amr@mf.dk

NYKØBING: Der er stadig 
gratis billetter at hente til 
den Morsø Kommunes 
Samværs- og glædesfest 
for de af kommunens bor-
gere, som har rundet de 65 
år.

I første omgang var der 
sat en deadline for tilmel-
ding efter først-til-mølle-
princippet den 6. august.

- Der har været fin inte-
resse for deltagelse i ældre-
festen, mange billetter er 
allerede bestilt, men da vi 
fortsat har omkring 200 
billetter tilbage, aflyser vi 
deadline, og opfordrer sta-
dig alle, der er interesseret 
i at deltage om at ringe ind 
og bestille en billet, lyder 
det fra Rikke Würtz, der er 
chef for Social og Sundhed 
i Morsø Kommune.

Festen løber af staben 
tirsdag den 1. september 
kl. 14 i Midtmors Sport i 

Øster Jølby og der er plads 
til i alt 650 deltagere. Men 
lige som sidst indledes fe-
sten - fra kl. 12-14 - med 
messen ”Morsø SeniorPa-
let” om diverse tilbud til se-
niorer. Herefter står den på 
velkomst ved seniorråds-
formand Karin Tøfting An-
dersen og socialudvalgs-
formand Michael Dahl-
gaard, kaffe med boller og 
lagkage, underholdning 
ved først gospelkoret ”Ko-
ci” og dernæst Gerhard 
Mark i selskab med Tanja 
fra Mors.

Det er gratis at deltage 
for alle 65+. Man skal blot 
ringe på telefon 9970 7241 
og oplyse navn, adresse, 
fødselsdag og telefonnum-
mer. 

Stadig plads til 
ældrefest

Der er stadig 200 ledige pladser til kommunens Samværs- og 
glædesfest for 65+. Arkivfoto

MORS: Hos politiet har man patruljeret en del mere på de dele af A26, som er 
motortrafikvej. Her er de førere af landbrugsmaskiner, som vælger mod 
færdselslovens ord at køre på strækningen, blevet mødt af en politibetjent og 
et efterfølgende bødeforlæg.

Bøder til landbrugskøretøjer på afveje

Af Niels Hansen
niels.hansen@nordjyske.dk

FLADE: Søndag morgen op-
dagede en 44-årige kvinde, 
at noget ikke helt var som 
det skulle være i hendes 
hjem på Skibstedvej i Fla-
de.

Hun stod op og i stuen 
stod en indbrudstyv, som 
straks tog flugten.

En hundepatrulje fra po-
litiet blev sendt til stedet 
og hunden kunne følge ty-
vens spor hen over marker-
ne, men fandt ikke perso-
nen.

Til gengæld blev der fun-
det et bredt udvalg af gen-

stande fra den flygtende i 
form af pengesedler, ciga-
retter, en elefanthue, en 
lommelygte og et jointrør.

Nok til, at ordensmagten 
kan finde dna-spor og le-
deren af efterforskningen 
hos Thisted Politi konstate-
rer tørt, at hvis gernings-
manden allerede er i ”sy-
stemet”, så vil han kunne 
spare de 2000 kroner en 
dna-test koster i de senere 
sagsomkostninger, hvis 
han selv henvender sig til 
politiet.

Tyven kom ind via en 
kælderdør til huset på 
Skibstedvej.

Skræmte ind-
brudstyv på flugt


