OPLEV MUSIKERE I MUSEET - på 4 museer i
Kulturregion Midt- og Vestsjælland i aug-sept 2008:
Museet for Samtidskunst (Roskilde)
Vestsjællands Kunstmuseum (Sorø)
Odsherreds Kunstmuseum på Malergården
Kalundborg Museum
MUSIKERE I MUSEET bringer Music for the Mysteries ind i museernes
udstillinger i åbningstiden, over to dage i hvert museum. Et levende
samspilmellem musik og kunst, mellem tider, der er og har været Musikerne spiller udsnit af værker, fortæller undervejs og tager
publikum med på vandrende koncerter rundt i museet.
På andendagen afsluttes med en samlet 1 times koncert.
30.-31.8. Museet for Samtidskunst, Roskilde. Her går ensemblet i dialog
med sommerens store særudstilling af Fluxus partiturer. Der bliver ÅbenPrøvedag lørdag i åbningstiden; “Vandrende Optakter” i udstillingsrummene
søndag og afsluttende koncert i den historiske Landemodesal i Palæet
søndag kl.14.
12.-13.9. Vestsjællands Kunstmuseum, Sorø - i dialog med museets faste
samling. Om fredagen som workshop-tilbud til inviterede gymnasie-og hf
klasser; lørdag som "Optakt til Koncerten" fra 12-14. Bl.a. med liturgisk sang
fra 1100-tallet inde ved de russiske ikoner og intro til værket “The 7 Natures”
blandt guldaldermalerier og billeder fra det 20.årh. Afslutningskoncerten
lørdag kl 16 holdes i Sorø Klosterkirke, som ligger tæt på museet, på
akademigrunden i forlængelse af hovedgaden.
11. & 14.9. Kalundborg Museum i dialog med den faste samling i byens
kulturhistoriske museum. Musikerne holder Åben prøvedag torsdag fra 11-16,
hvor museet har ekstraordinært åbent i anledning af krydstogt-anløb på
Kalundborg Havn. Søndag bliver med "Optakter" fra kl.12 og koncert i
Riddersalen kl.14.
20.-21.9. Odsherreds Kunstmuseum på Malergården, malerslægten
Swanes kunstnerhjem på gården ved Plejerup tæt på Lammefjorden.
Ensemblet spiller udsnit af værker i Atelieret lørdag og fortæller undervejs.
Bl.a. kan ”Vision of Enoch” til tekst fra en af Dødehavsrullerne opleves i dialog
med Sigurd Swanes ”Jakobs Drøm”. Søndag bliver der "Optakter" på gården
fra kl.11 og afsluttende koncert i "Stalden" kl.14.

MUSIC FOR THE MYSTERIES skaber synergi-effekt,
når musikken spilles i rum, der i forvejen er ramme
om kunst og kulturhistorie - til gensidig inspiration og
berigelse for musikere, museer og publikum.
Projektet er støttet af Kulturregion Midt-& Vestsjælland, Kalundborg Kommune,
Odsherreds Kommune, Roskilde Kommune, Sorø Kommune,
Dansk Musiker Forbund, DJBFA, Nordea Danmark-fonden, Deloitte, Sorana A/S.

www.musicforthemysteries.org

