SCHUBERTIADE 2022
Lørdag d. 13 august slår Schubert Selskabet atter dørene op for Schubertiaden Roskildes festival for klassisk musik.
Årets Schubertiade byder på et overflødighedshorn af musikalske oplevelser med 8 koncerter rundt
på forskellige steder i Roskilde samt workshops for gymnasie- og musikskoleelever.
På programmet er koncerter med bl.a. den prisvindende unge strygetrio NOVO Quartet, gamle
Schubert kendinge i nyfortolkning med kgl. operasanger Simon Duus og akkordeonist Bjarke
Mogensen, nykomponeret musik med Ensemble Mutatis uropførelse af Bo Holten og en helt særlig
musikforestilling Clara - genkendt, der tager udgangspunkt i fortællingen om Clara Schumanns liv, med
den anerkendte tyske skuespiller Katrin Weisser - i rollen som Clara.
Den traditionsrige gratis koncert med Den kgl. Livgardes Musikkorps finder igen i år sted i samarbejde
med Roskilde Kloster i klosterets hyggeligt gård. Her kan man nyde skøn musik under åben himmel
med mulighed for at medbringe picnickurv og nyde et køligt glas vin.
Ungdommen er også stærkt repræsenteret når Det danske Ungdomsensemble, DUEN med deres
program sætter fokus på krigen i Ukraine og talenterne fra Jacob Gade Legatets talentprogram prøver
kræfter med livet som professionelle musikere på de skrå brædder.
Generalsekretær for Schubert Selskabet, Vibeke Zimling udtaler:
‘Jeg har glædet mig til at præsentere publikum for en række af mine yndlingskunstnere. Kunstnere jeg har
haft fornøjelsen af at arbejde sammen med gennem tiden. Nogle har jeg set op til og beundret, da jeg selv
var ung musikstuderende, andre har jeg arbejdet med, da de var helt unge og nogle har jeg haft fornøjelsen
af selv at optræde med. Alle har de bidraget med ekstraordinære musikalske oplevelser i mit liv og jeg
håber, publikum vil gå fra Schubertiadekoncerterne med lignende oplevelser.’
Ved åbningskoncerten lørdag d. 13. august kl. 19.30 i salen på Roskilde Gymnasium kan publikum
opleve en af landets førende pianister, Katrine Gislinge i samspil med den norske sopran Kari Postma
og soloklarinettist fra Aarhus Symfoniorkester, Mathias Kjøller i et varieret program, der byder på
noget af Schuberts skønneste kammermusik.
‘For første gang i flere år står Schubertiaden ikke i skyggen af coronarestriktioner med nedlukninger og
afstandskrav til følge og vi kan endelig samles om det, der betyder noget for os - nemlig musikken!’ lyder det
fra Vibeke Zimling, der håber at Roskildes borgere vil bakke op om festivalen og bevæge sig ud i byen
til de mange koncerter.
Schubertiaden strækker sig over to uger i perioden 13. - 28. august.

OM SCHUBERT SELSKABET:
"Schubert Selskabets formål er at formidle Schuberts musik og klassisk musik i det hele taget ved at
arrangere en årlig Schubertiade (festival), koncerter og andre aktiviteter, der formidler glæden ved og
kendskabet til den klassiske musik. Schubert Selskabet har arrangeret Schubertiader siden 1997.
Schubert Selskabet har udviklet sig markant gennem de seneste år fra en mere traditionel
koncertforening til nu at facilitere en række udviklingsprojekter, hvor formålet er at bringe klassisk
musik ud til børn og unge og dermed gøre klassisk musik relevant for en større målgruppe. Dette sker
gennem samarbejder med folkeskoler, gymnasier og musikskoler i Roskilde Kommunen samt gennem
samarbejder med Det danske Ungdomsensemble, DUEN og Jacob Gade Legatet.
Schubert Selskabets aktiviteter er støttet af: Roskilde Kommune, Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde
Kommune, Statens Kunstfond, Den A.P. Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansen Fonden,
Augustinus Fonden, William Demant Fonden, Knud Højgaards Fond og DMF

PROGRAM
13/8 ÅBNINGSKONCERT
Katrine Gislinge, pianist, Mathias Kjøller, klarinet, Kari Postma, sang. Et udpluk af Schuberts kammermusik m.m.
Venue: Roskilde Gymnasium. Tid: 19.30
17/8 NOVO QUARTET
Værker fra det klassiske strygekvartetrepertoire bl.a. Schubert, Haydn og Mendelssohn.
Venue: Roskilde Kloster, Riddersalen. Tid: 19.30
20/8 JACOB GADES LEGAT TALENTER
Unge talenter spiller bl.a. Schumanns fantastiske klaverkvintet.
Venue: Roskilde Gymnasium. Tid: 16.00
21/8 ENSEMBLE MUTATIS
Ensemblet fejrer 10-års jubilæum på Schubertiaden med uropførelse af Bo Holten.
Venue: Roskilde Gymnasium. Tid: 16.00
24/8 DEN KONGELIGE LIVGARDES MUSIKKORPS (gratis)
Festlig udendørs koncert i Roskilde Klosters gård (samarbejde med Roskilde Kloster)
Venue: Roskilde Klosters gård. Tid: 19.00
25/8 CLARA GENKENDT
Musikdramatisk forestilling med skuespiller Katrin Weisser i rollen som Clara Schumann. Musik af Clara og Robert
Schumann samt Brahms.
Venue: Sankt Ibs Kirke. Tid: 19.30
27/8 DET DANSKE UNGDOMSENSEMBLE DUEN
Oplev 25 af landets mest talentfulde unge strygere spille Sjostakovitjs Kammersymfoni og Edvard Griegs Suite fra
Holbergs tid.
Venue: Roskilde Gymnasium. Tid: 16.00
28/8 AFSLUTNINGSKONCERT - WINTERREISE
Simon Duus, basbaryton og Bjarke Mogensen, accordeon opfører Schuberts Winterreise på dansk.
Venue: Roskilde Gymnasium. Tid: 16.00
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