
Velkommen til Krim Rejser åbent hus arrangement  
i København med efterfølgende koncert onsdag  

d. 22. januar kl. 17.00 – 20.00 
	 
Krim Rejser inviterer alle gamle og nye venner til vores 
åbent hus i København med efterfølgende koncert med 
russisk prisvindende sopran. 
Åbent hus arrangement kl. 17.00 – 19.00 
Til første del af arrangement vil der være mulighed for at møde Krim Rejser og nogle  af 
vore ekspertrejseledere, se billeder fra vore destinationer og høre om vore spændende 
rejser. Desuden vil Thomas  Køllner holde et aktuelt oplæg om Rusland under titlen 
”Ruslands politiske ageren i lyset af en analyse af Ruslands fortid som imperium”. Thomas 
er anerkendt Rusland og Ukraine ekspert og samtidig indehaver af Krim Rejser. 
 
Koncert med den russiske prisvindene sopran Irina Mylyarchik og hendes ensemble 
"Sadko" kl. 19.00 – 20.00. 
 

 



 
 
Irina Mulyarchik , sopran, tilbyder med sit ensemble ”Sadko” en sjælden musikalsk 
oplevelse af international format. Koncert vil bestå af en blanding af klassiske italienske og 
russiske arier, russiske romancer og folklore samt instrumentale kompositioner. 
 
”Sadko” består af: 
 
Irina Mulyarchik 
Sopran. Solist ved St. Petersburg Musical Theatre "Zazerkalie". Vinder af flere 
internationale konkurrencer inklusive den internationale ”Rossini” konkurrence i "Città di 
Pesaro" i byen Pesaro (Italien, 2019). Irina har omfattende koncertaktiviteter i Rusland og 
Europa. 
 
Ilya Sitkin 
Instrument: Balalaika. Vinder af flere internationale konkurrencer, professor ved N.A. 
Rimsky-Korsakov statskonservatorium, Sankt Petersborg. Ilya Sitkin har omfattende 
koncertaktiviteter i Rusland og Europa. 
 
Grigoriy Aleksandrov 
Instrument: Bayan (harmonika). Uddannet fra St. Petersborg Statskonservatorium. Vinder 
af flere international konkurrence. Grigoriy Aleksandrov har omfattende koncertaktiviteter i 
Rusland og Europa. 
 
Udvalgte værker som vil blive fremført ved denne skønne koncert: 
 
Mozart aria “Exsultate Jubilate” KV 165  
Bach BWV 1067 Suite Badinerie  
Puccini Lauretta’s aria “O mio babbino caro» from the opera Gianni Schicchi  
Dvorak “Songs My Mother Taught Me”  
Sviridov «Oh, Motherland»  
Rimsky-Korsakov Snowmaiden’s aria from the opera “Snowmaiden”  
Shchedrin Natasha’s song from the opera “Not Only Love” 
Borodin Polovstian’s Girls Song from the opera “Prince Igor”  
Russisk folkesang “Bereza»  
Russisk folkesang “Valenki”  
Zhurbin “Clouds in blue”  
Solovyov-Sedoy "Moscow nights"  
Sigøjner romanche "Black Eyes"  
Ponomarenko “Ivushka”  
Averkin “Sailor came home”  
 
 
 



Sted:  
Åbent hus kl. 17.00 – 19.00 afholdes i Bredgade 69A,København K. 

Klassisk koncert kl. 19.00 – 20.00 med Irina Molyarchik og Sadko afholdes i Katolsk Sct. 
Ansgar kirke. 
Bredgade 64 
København K. 
 
Prisen for koncerten er kr. 100 pr. person.  
 
Tilmelding:  
Tilmelding til begge arrangement og betaling for koncerten foregår på vores hjemmeside 
www.krimrejser.dk eller på telefon 27 51 55 49 samt på mail info@krimrejser.dk .  
 
 
Vi glæder os meget til at se nye og gamle venner af Krim Rejser til dette arrangement. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
 
 
 
Julia og Thomas Køllner 
Krim Rejser 
 
 
	  


