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Svært at skaffe kapital til hotel-projekt
Meget tyder på, at det ikke lykkes for Danske Hoteller at
skaffe kapital til et hotel-projekt i tilknytning til Kalundborg
Rådhus, inden fristen udløber til nytår. Fristen kan
dog nok forlænges, hvis selskabet ønsker det.
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Det tætpakkede partitur til Händels »Messias«.

Bjørn Monberg dirigerer det store kor, orkester
og solister i Nykøbing Kirke.
Foto: Mie Neel

Klar til Hallelujah-koret
Et kor med 70 sangere, orkester og
operasolister opfører størstedelen af
Händels »Messias« i Nykøbing Kirke.
I weekenden blev de sidste knaster høvlet
væk ved prøven.

Af Stefan Andreasen
sa@nordvest.dk
NykøbiNg: En musikalsk
oase i december-travlheden
- lørdag den 10. december
sætter dirigent Bjørn Monberg og organist Flemming
Hjorth størstedelen af Hän-

dels 270 år gamle barokmesterværk »Messias« op
for stort kor, orkester og
opera-solister i Nykøbing
Kirke.
De er seks år siden, de to
sidst satte jule-oratoriet op
i kirken. 70 drevne sangere
fra Odsherred, Holbæk, Ka-

lundborg og Ringsted er
samlet i et stort kor, der akkompagneres af et orkester
af professionelle musikere
og konservatorie-elever.
Dertil Rune Skov Thomassen, tembalo og orgel, og
opera-solisterne Sofie Elkjær Jensen, sopran, Elenor
Wiman, alt, Emil Lykke,
tenor, og Jacob Bloch Jespersen, bas.
I weekenden var kor og
orkester samlet til indstuderingsprøve - sidste fælles-øver inden generalprøven onsdag, hvor solisterne også er med, og den
endelige opførelse lørdag.

Bjørn Monberg var weekendens indpisker, der splejsede kor og orkester
sammen for første gang.
Tidligere har kirkens organist Flemming Hjorth akkompagneret ved pianoet.
- Kor-sangerne skal lige
vænne sig til den nye lyd fra
orkestret, når de har været
vant til at arbejde med klaveret. Men det går rigtigt
godt, lød det fra Bjørn Monberg.
Händels
barok-værk
»Messias« er stærkt rytmisk - taktslag, tempo og
puls skal sidde skarpt og
dynamisk - lige i øret.

Kor, orkester og solister
skal til koncerten opføre
oratoriets første del (om juletiden), samt highlights fra
anden og tredje del. Første
del rummer blandt andet
den krævende sopran-arie
»Rejoice greatly, O daughter
of Zion«, som synges af
Sofie Elkjær Jensen.
Førstedelen
rummer
også den smukke sopran/
alt-duet »He shall feed His
Flock« med Sofie Elkjær
Jensen og den svenske alt
Elenor Wiman. I førstedelen
kommer koret blandt andet
på banen i Wonderful-satChild is born«.

Publikum kan også glæde
sig til alt-arien »He was despised«, tenorens »Thou
shalt break them«, sopranarien »I know, that my Redeemer liveth« og den store
bas-arie med trompet »The Trumpet shall sound«.
- Koret synger naturligvis
både »Hallelujah«- og
»Amen«-satserne,
lover
Bjørn Monberg.



det sker i odsherred kommune
Tirsdag
10.00-17.00 Kastanielys,
Søndervangsvej 39, Sj. Odde:
Hånddyppede lys. Lad børnene farve
eller dyppe lys.
13.00-17.00 Pakhuset, Nykøbing:
Kortspil. Aktivitetscentret.
14.00 Sundhedscenteret, Sygehusvej 5,
Nykøbing: Juleafslutning. Gigtforeningen, Odsherred Lokalgruppe.
14.00 Nr. Asmindrup Præstegård:
Julemøde med Áslakkur Á Steig, der
fortæller om »Min barndom på
Færøerne og færøsk jul«.
Arr. Menighedsrådet.
14.30 Den Gamle Friskole, Vallekilde:
Trisdagstræf. Adventshygge.
Vallekilde Valgmenighed.

17.00 Lumsås Kirke: »De ni læsninger«.
Odsherred Sangkor medvirker
ved gudstjenesten.
19.15 Hallerne i Vig: Bankospil.
Puljespillene i Vig.
UdsTilliNger
13.00-17.00 Huset i Asnæs, Storegade
31, Asnæs: Vinterudstilling med
Husets kunstnere og Michael Isling.
biografeN
Vig Bio: 17.00 Fransk film:
Kvinderne på 6. sal.
oNsdag
10.00-17.00 Kastanielys, Søndervangsvej
39, Sj. Odde: Hånddyppede lys.

14.30 Rørvig Kirke: Julemøde med
Emilie Esbjørn, der genfortæller
Selma Lagerlöfs »Gudsfreden«.
17.00 Nykøbing Kirke: Fredslys,
gudstjeneste ved Sten Hartung.
Arrangeret i samarbejde med
Sct. Georgs Gildet i Nykøbing.
19.00-20.30 Rørvig Friskole,
Søndervangsvej 43: Uforpligtende
informationsmøde for interesserede
forældre.
19.15 Asnæs Forsamlingshus,
Esterhøjvej 26, Asnæs: Bankospil.
Idrættens Venner.
19.30 Højby Kirke: Julesangaften.
Syng med på alle de dejlige julesalmer
- både de kendte og dem, vi aldrig når
at synge i julen.

19.30 Menighedshuset, Bag Kirken 5,
Højby: Julesangsaften. Fællessang
i menighedshuset. Undervejs serveres
der gløgg og æbleskiver.
19.30 Odsherred Teater, Annebergparken 22, Nykøbing: Midt i en klynketid - et satirisk spark i testiklerne.
19.30 Grevinge Kirke: Julekoncert med
Renaissancekoret.
UdsTilliNger
13.00-17.00 Huset i Asnæs, Storegade
31, Asnæs: Vinterudstilling med
Husets kunstnere og Michael Isling.
biografeN
Vig Bio: 17.30 Doxbio: ½ Revolution.
19.30 Drive.

