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KRIM REJSER  
 

inviterer til 
 

”ÅBENT HUS ARRANGEMENT” OG  
  EFTERFØLGENDE UNIK BANDURA- OG 

ORGELKONCET. 
 
 

Vi byder velkommen i Århus torsdag d. 16. Februar, Vejle 
lørdag d. 18. Februar og i København søndag d. 19. 

Februar 2017. 
 

 
Vi fortsætter en efterhånden lang tradition med "Åbent Hus" hvor vi 
besøger Vejle, Århus og København.  
 
Her vil der være mulighed for at møde Krim Rejser og vore 
ekspertrejseledere, se billeder og høre om vore spændende rejser. Vi 
glæder os meget til at møde gamle og nye venner af Krim Rejser. 
 
Dagen indledes med et aktuelt foredrag om "Ruslands forhold til 
Vesten i et historisk perspektiv".    
 
Samtidig serverer vi Julia´s hjemmelavede russiske specialiteter og 
byder en kop kaffe eller vin. 
 
Efterfølgende inviterer vi til en sjælden bandura og orgel-
koncert med to af  Ukraines dygtigste solister på hhv. orgel og 
bandura Alexandra Perets (bandura) og Nataliya Moldovan (orgel)  - 
begge solister ved Kmelnitsky symfoniorkester ( se program og omtale 
for neden).  
 
Tid og sted: 
 
Århus: Torsdag d. 16. februar kl. 17.00 i katolsk Vor Frue 
menighedshus i Ryesgade 26 og efterfølgende koncert i kirken. 
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Start kl. 17.00  - 19.00 i menighedshuset:  
 
Præsentation af Krim Rejser og oplæg omkring "Ruslands forhold til 
Vesten i et historisk perspektiv".   
 
Kl. 19.15  - 20.45 orgel- og bandurakoncert i katolsk Vor Frue Kirke, 
Ryesgade 26. 
 
Vejle lørdag d. 18. februar kl. 14.00 i menighedshuset overfor kirken 
Fjellegade 2 og ved rådhuset i Fjellegade.  
 
Start kl. 14.00 – 16.00 i menighedshuset: 
 
Præsentation af Krim Rejser og oplæg om omkring "Ruslands forhold 
til Vesten i et historisk perspektiv". 
 
Kl. 16.15 - 17.45 orgel- og bandurakoncert i Sct. Norberts kirke, 
Fjellegade 2 i Vejle. 
 
 
København søndag d. 19. februar kl. 14.00 i Sankt Ansgar Kirkes 
menighedshus, Bredgade 69A. 
 
Start kl. 14.00 – 16.00 i menighedshuset.  
 
Præsentation af Krim Rejser og oplæg om omkring "Ruslands forhold 
til Vesten i et historisk perspektiv". 
 
Kl. 16.15 - 17.45 orgel- og bandurakoncert i den katolske domkirke i 
Bredgade 64. 
 
Entré til koncerterne koster kr. 50 per person som betales ved 
indgangen. Entré går ubeskåret til de unge kunstnere. 
 
Tilmelding ved at sende en mail og oplyse antal personer. Send 
os en mail på info@krimrejser.dk.   
 
Begrænset antal pladser. 
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Krim Rejser inviterer til orgel – og bandurakoncert.   
Der afholdes tre koncerter i Danmark i Århus torsdag d. 16. februar, i 

Vejle lørdag d. 18. februar og i København søndag d. 19. Februar.   

 

Alexandra Semylit og Nataliya 
Moldovan giver i februar 2017 
en sjælden bandura og orgel- 
koncert i Århus, Vejle og 
København. 
 
Banduraen er et unikt ukrainsk 
instrument, som ikke har nogen 
direkte sammenligning i de 
omliggende lande. Banduraen 
menes at være udviklet i 14-
15.århundrede efter kobzaren, 
som blev brugt af omvandrende 
trubadurer. Den første omtale af 
en ukrainsk bandurist finder vi i 
en polsk krønnike fra 1441. 
Banduraen var meget populær 
blandt de ukrainske kosakker og 
blev ofte spillet ved hoffet i 
Polen eller Rusland. I flere 
perioder blev banduraen forbudt, 

da den blev forbundet med ukrainsk nationalisme. 
 
Størrelsen og formen på den klassiske bandura har været næsten 
uforandret i 300 år. Den havde 20 til 24 metalstrenge stemt diatonisk. 
Bunden var hugget ud af ét stykke træ med klangbræt af gran eller fyr. 
Der blev brugt stemmeskruer af træ og der var næsten ingen metal i 
instrumentet. Kyiv banduraen er udviklet til et kompetent virtuost 
instrument med original musik som suiter, sonater og koncerter 
komponeret til instrumentet. Efter Ukraines uafhængighed bliver der 
nu igen undervist i banduraen på flere konservatorier i Ukraine, og 
musikerne er brilliante. 
 
Alexandra Semylit er ukrainer og blev født i Jalta 1985. Hun startede 
med at spille Bandura da hun var 8 år og fra hun var 10 år har hun 
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modtaget intens undervisning. Hun har deltaget i forskellige 
folkemusikgrupper, hvor hun lærte de gamle ukrainske folkemelodier. 
Alexandra Perets er uddannet som solist på det prestigiøse ”National 
Musical Academy i Lviv” og er siden 2015 ansat som solist ved 
”Khmelnytsky Philharmonic”. Derudover arbejder Alexandra som 
kulturguide for Krim Rejser med danske gæster i Ukraine og på Krim.  
 
Alexandra akkompagneres af Nataliya Moldovan på orgel, som er en 
af Ukraines førende orgel solister. Nataliya Moldovan er uddannet fra 
Kiev statskonservatorium, og siden 1992 har hun været ansat som 
solist ved ”Khmelnytsky Philharmonic”. I 2009 blev hun tildelt den 
fornemme nationale pris som ”Æreskunster i Ukraine”. Vi er meget 
glade og stolte over at Alexandra Perets og Nataliya Moldovan har 
sagt ja til at spille for os i Danmark til vore tre koncerter. 
 
Som noget ganske unikt for banduraen indgår i deres program også 
klassiske værker af bl.a. J.S.Bach og Pachelbel foruden naturligvis 
ukrainsk folkemusik. De to solister ønsker dermed at vise banduraens 
musikalske spændvidde og kompleksitet. De to unge musikere har 
foreløbig turneret i Ukraine, Polen og Estland.  
 
Sted og tidspunkt for koncerterne: 
Alexandra Semylit og Nathaliya Moldovan afholder tre koncerter 
følgende tidspunkter: 
 

• Torsdag d. 16. februar kl. 19.15 – 20.45 i katolsk Vor Frue 
Kirke, Ryesgade 26, 8000 Århus  
 

• Lørdag d. 18. februar kl. 16.15 – 17.45 i katolsk Sankt Norbert 
Kirke, Fjellegade 2, 7100 Vejle 
 

• Søndag d. 19. Februar kl. 16.15 – 17.45 i katolsk domkirke 
Sankt Ansgar Kirke, Bredgade 64, 1260 København 
 

Entré for koncerten er kr. 50, som betales ved indgangen.  
 
Tilmelding til Krim Rejser foregår ved ved at sende en mail til 
info@krimrejser.dk. Mød op i god tid af hensyn til pladserne i kirken.  
 
 
 



  

5 

Program for koncerterne: 
 
1. J.S.Bach "Prelude and Fugue in D minor" (organ) 
2. G. Frescobaldi "Toccata" (bandura and organ) 
3. J. S. Bach "Prelude in D minor" (bandura and organ) 
4. J. Pachelbel "Canon in D Major" (bandura and organ) 
5. V. Honcharenko "Chaconne"(organ) 
6. H. A. Stamm  "Toccata giocosa" (organ) 
7. O. Herasymenko "Fantasy" (bandura) 
8. J. Revaux "My way" (bandura and organ) 
9. S. Yradier " La Paloma" (bandura and organ) 
10. M. Skoryk "Melody" (bandura and organ) 
11. S. Joplin "Original Rags" (bandura and organ) 
Ukrainian folk songs by Oleksandra Perets (bandura) 
 
Vi håber at se mange til denne sjældne musikalske oplevelse. 
 
Kærlig  hilsen 
 
Julia og Thomas Køllner 
 
Krim Rejser 
Stokholmsvej 8, 3060 Espergærde. 
Medlem af Rejsegarantifonden nr. 18.05 
 
Læs om alle vore spændende rejser i 2017 på www.krimrejser.dk  
  


