
Nyhedsbrev maj 2001 
 

 
Kære Kvinder i Musik-medlem! 
 
 
Vi eksisterer endnu! 
 
 År 2000 har vi ganske vist været på lavblus m.h.t. medlemsaktiviteter og som konsekvens heraf  
besluttede bestyrelsen at lade året være kontingentfrit.  
 
Nu rykker vi så ud igen, da vi mener, der fortsat er brug for vores organisation Kvinder i Musik  til 
bevidstgørelse i såvel musiklivet som i samfundet generelt. Hermed udsendes også  girokort  til 
indbetaling af kr. 150,- (kontingent for år 2001). Medlemskontingenterne er stærkt medvirkende til, at 
vi fortsat kan arrangere koncerter og realisere projekter, der ellers ikke kommer i stand – og  til 
udgivelse af  medlemsbladet ”Kvinder i Musik”. Dette vil  fremover udkomme som et årsskrift , der som 
en  nyskabelse suppleres med nyhedsbreve med aktuelle begivenheder.. 
 
Som sæsonstart inviterer vi til koncert – den første i København -  med 
 

 Trio Criss-Cross 
onsdag den 30. maj 2001 kl. 20 

i Krudttønden på Østerbro 
 
Trio Criss-Cross  består af tre stærke instrumentalister: Chris Poole , tværfløjte,  Marietta Wandall, 
klaver og   Peter Skriver, bas, som har fundet sammen i en ny trio, der primært spiller egne komposi- 
tioner. Musikken er crossover, den befinder sig i krydsfeltet mellem moderne jazz og klassisk musik, 
hvor såvel  det lyriske som det mere temperamentsfulde  kan  komme til udtryk. Ved  koncerten den 
30. maj har Trio Criss-Cross inviteret en gæstesolist: percussionisten Birgit Løkke Larsen,  kendt 
bl.a. fra sit samarbejde med Jazzpar 2001-prisvinderen Marilyn Mazur. 
 

Adresse: Kulturhuset Krudttønden, Serridslevvej 2B, 2100 Ø (ved Østerbro 
Stadion og Kanonhallen) 

 
Entré: 40,- / Gratis adgang for Kvinder i Musiks medlemmer  

 
 

Kort nyt: 
 
Tirsdag den 22. maj modtager Kvinder i Musiks arkiv en enestående gave: fra Amos Andersson-
museet i Helsingfors kommer Bengt von Bonsdorff, afgående direktør for museet, med pianisten 
France Ellegaards arkiv. En oversigt over de spændende samlinger, arkivet i øvrigt rummer, er under 
udarbejdelse – der er spændende materialer til specialer og opgaver! 
 
Kvinder i Musik har fået en henvendelse fra Donatu Premeru, producer i Radio Beograd, som er i 
gang med udsendelsrække om kvindelige komponister, men som mangler indspillet musik og derfor 
håber på via os at få kontakt til komponerende kvinder.  Ligger du inde med cd’er med dine egne ting, 
som du vil hjælpe hende med, så kontakt Donatu Premeru, Music Editor of Radio Beograd, Krunska 
52/11, 11000 Beograd, YU. 
 
Concours International de Chant-Piano Nadia et Lili Boulanger afholdes for første gang i november 
2001 i Paris. Tilmeldingsfrist:  1. oktober 2001. Konkurrencen er åben for sangere født efter 1.1.1969, 
mens akkompagnatørerne må være op til 3 år ældre . Obligatorisk er 2 værker af Lili Boulanger samt 
bl.a. eet værk skrevet efter 1950. Yderligere oplysninger kan fås fra Kvinder i Musiks sekretariat. 



Rapport fra komponisten Birgitte Alsted  om projekt ”UMU’s dag” på musikskolen i Køge – til mulig 
inspiration for andre musikskoler: Projektet forløb med slid og morskab og en slags uropførelse 9. maj 
– samme aften var der reportage fra prøveforløbet og interviews med et par elever og BA i Lyt til Nyt i 
DR p2 ved Helle Kristensen. Projektet løb fra januar til 5. maj  -  først improvisation med tutti, senere 
komposition af BA inspireret af improvisationerne med efterfølgende stemmeudskrivning og 
indstudering ved enkelte lærere i samarbejde med BA, som til slut dirigerede ved koncerten – ”20 
ihærdige og dygtige, men udi sammenspil og nodelæsning ikke voldsomt øvede ”klassiske” og 
”rytmiske” elever”. Projektet har været en så stor succes, at det gentages til efteråret! 
 
Nyt katalog fra Tikala – Women’s World Music - kan ses på www.tikala.de eller fås på adressen 
Kemptener Str. 5, D – 87730  Bad Grönenbech. 
 
Arbejdet i Kvinderådet – paraplyorganisation for en række organisationer, hvoriblandt Kvinder i Musik 
– kan følges via www.kvinderaad.dk, hvor også medlemsorganisationernes arrangementer kan 
annonceres. 
 
Nyhedsbrevet ”Ligestilling i Norden”, udgivet af Nordisk Ministerråd (www.norden.org) med dels 
kort nyt fra de nordiske lande, dels kalender med kommende,  konferencer, arrangementer m.m., kan 
fås gratis ved henvendelse til Nordisk Ministerråd, St. Strandstræde 18, 1255  Kbh. K. 

 
Medlemmerne er velkomne til at indsende materiale til nyhedsbrevene –  send det til 
sekretariatsadressen eller pr. mail til tok@dkdm.dk. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


