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THISTED: - Humlebien er en 
truet dyreart, siger viden-
skaben. Og i øvrigt burde 
den jo som bekendt slet ikke 
kunne flyve.

Sådan lød det fra Niels 
Granvig, organist og kantor 
ved Thisted Kirke samt leder 
af kirkens drenge- og mands-
kor, da han torsdag aften 
holdt åbningstalen ved en 
indbudt koncert i Thisted 
Musikteater for medlem-
mer, sponsorer og andre, der 
har hjulpet til med at sikre 
også dette års Thy Kammer-
musikfestival.

- Sådan er det også med 
denne kammermusikfesti-
val i Thy. Den burde slet ikke 
kunne flyve, men næste år 
har den fløjet i 25 år, sagde 
Niels Granvig videre, idet 
han slog fast, at sådan er det 
med mange projekter her på 
egnen:

- Thyboerne tror på flyven-
de - ja, sågar på flyvske - ide-
er. Og så tager de selv affæ-
re, venter ikke på, at nogle 
skal gøre noget fra Christi-
ansborg, sagde han.

Det med humlebien var 
også med i aftenens musik-
program, nemlig den russi-
ske komponist Nikolaj Rim-
skij-Korsakovs ”Humlebien” 
fra 1900, spillet af lærerne 
Justus Grimm, cello, og Da-
niel Blumenthal, klaver.

Men nu vi er ved dyreriget, 
så er det faktisk i det hele ta-
get med i årets musikpro-
gram til de offentlige kon-
certer, som starter i aften, 
fredag, i Klitmøller Kirke:

- Det er en hyldest til Nati-
onalpark Thys 10-års-fød-
selsdag, siger Craig Good-
man, fløjtenist fra Stras-
bourg og kunstnerisk leder 
af kammermusikfestivalen 
gennem snart mange år.

Her kan så nævnes Schu-
berts ”Forellen”, Messiaens 
”Solsorten”, Haydns ”Lærke-
kvartetten” og Mogens Chri-
stensens ”Vårnatsfugle”.

I det hele taget har lærerne 
i år lagt vægt på at præsente-
re et meget varieret musik-
program for sit lokale og til-
rejsende samt nord- ,  midt- 
og vestjyske publikum.

Med til åbningen var også 
komponist Svend Hvidtfeldt 
Nielsen, hvis ”Scenarier” er 
med på programmet i aften i 
Klitmøller - et program, som 
også spilles i Musikhuset i 
Dokkedal ved Storvorde tirs-
dag aften 21. august.

Formand Aase Odfeldt fra 
foreningen bag Thy Kam-
mermusikfestival fortæller, 
at foreningen har ca. 300 
medlemmer, og at den tilhø-
rende erhvervsklub har ca. 
30 firmamedlemmer.

Hun fortæller videre, at af-

tenens taler egentlig skulle 
have været cellist Morten 
Zeuthen, professor ved Det 
Kongelige Danske Musik-
konservatorium i Køben-
havn og indtil for to år siden 
mangeårig lærer på Thy 
Kammermusikfestival, der 

tidligere blev kaldt Thy 
Masterclass:

- Det er en gammel aftale 
med Morten, fordi vi aldrig 
har fået taget officelt afsked 
med og takket ham. Men 
han er desværre blevet bidt 
af en flåt, så han ikke er i 

stand til at rejse herop, sag-
de hun i sin velkomsttale og 
glædede sig over, at Niels 
Granvig i stedet var trådt til.

Udover i alt 15 offentlige 
koncerter frem til og med 
søndag eftermiddag 26. au-
gust er der arrangeret en 
ekstra koncert i Musiksko-
lens Thy ny koncertsal i Kul-
turrummet på Tingstrupvej 
for indbudte skoleelever, li-
gesom der mandag 20. au-
gust og fredag 24. august af-
vikles i alt seks skolekoncer-
ter i Thisted, Snedsted og 
Hundborg. 

 

W thymasterclass.dk

Humlebien flyver her i Thy
KAMMERMUSIKFESTIVAL: Den første offentlige koncert er i aften, fredag, og den sidste er søndag 26. august

Ludwig Thuiles sekstet i B-dur, opus 6, for blæserkvintet og klaver fra 1888, fra venstre Ayana Terauchi, fløjte, Jakob Lenhardt, klarinet, Daniel Blumenthal, klaver, Trevor 
King, fagot, Thomas C. Miltello, horn, og Laurel Wellman, obo.

Ludwig van Beethovens strygekvartet nr. 11 i f-mol, opus 95, fra 1810, fra venstre Elsa Marie Knokken-
borg, førsteviolin, Alica Girod-Kusmeruk, andenviolin, Tony Nys, bratsch, og Kacper Nowak, cello.

Fire af de fem lærere, fra venstre Craig Goodman, fløjte, Daniel Blu-
menthal, klaver, Elisabeth Zeuten Schneider, violin, og Justus 
Grimm, cello, spillede J. S. Bachs uendelighedskanon.

» Thyboerne tror på 
flyvende - ja, sågar 

på flyvske - ideer. Og så 
tager de selv affære, 
venter ikke på, at nog-
le skal gøre noget ...
NIELS GRANVIG, organist & kantor

HURUP: 835 liter diesel til en værdi af 6200 kroner er 
stjålet fra Idealcombi på Nørrealle i Hurup. Lagerhallen 
med dieseltanken var ikke aflåst, og tyveriet skete mel-
lem mandag og onsdag, oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Dieseltyv hos Idealcombi


