
KURHOTEL SKODSBORG 

INVITERER TIL INTIME KLASSISKE KONCERTER

Kurhotel Skodsborg afholder i 2015 en række intime klassiske koncerter med standing high tea 
i deres stemningsfulde Salon. Kunstnerne er udvalgt i samarbejde med musikekspert Henrik 

Engelbrecht, der personligt introducerer kunstnerne inden hver koncert.

”ET MUSIKALSK MINI -WELLNESS-OPHOLD”

”Kurhotel Skodsborg er de perfekte rammer om intime, klassiske koncertoplevelser, hvor man som publikum kommer 
helt tæt på musikerne, og hvor den musikalske oplevelse spiller sammen med omgivelserne i en grad, som man kun 
sjældent kan opleve”, siger musikekspert, Henrik Engelbrecht, der har været kunstnerisk konsulent på 
koncertserien ”Klassisk på Skodsborg”. ”Vi har samlet en palet af kunstnere, som er blandt de absolut mest 
interessante i den yngre generation af – primært danske – musikere netop nu,” fortsætter Henrik Engelbrecht. 
”Jeg ved også, at de medvirkende glæder sig til at spille på Skodsborg i en koncertserie man – meget passende for 

omgivelserne – kan kalde et musikalsk mini-wellness-ophold.”

KLASSISKE TONER I HISTORISKE RAMMER

Koncerterne bliver holdt i Kurhotel Skodsborgs charmerende Salon, der var kurgæsternes salon i 
1900tallet. Her blev der hver dag serveret kaffe og kage efter middagen, og der var dagligt underhold-
ning i form af musik, oplæsning eller lignende. I dag er den stemningsfulde salon blandt andet møbleret 

med de originale konsolspejle og prismelysekroner fra Grevinde Danners Palæ. 

Koncerterne foregår hver den sidste lørdag i måneden kl. 16.00. I pausen serveres standing high tea, 
hvor den traditionsrige britiske eftermiddagste møder det nye nordiske køkken. 

Prisen for koncert (inklusive standing high tea) er 220,- kroner per person.

KLASSISK KONCERT MED STANDING HIGH TEA , 

MIDDAG OG OVERNATNING

De gæster, der ønsker et ægte ”mini-wellness-ophold,” kan supplere den intime koncert- 
oplevelse med kurhotellets 3-retters menu med tilhørende vinmenu i Restauranten på Kurhotel  

Skodsborg samt overnatning med fri adgang til kurhotellets spa og fitnesscenter.

Prisen for dette ophold (en overnatning) er for en person kr. 2.100,- 
og for to personer kr. 3.200,-.
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KONTAKT

Kontakt Walther Griesé på walther@skodsborg.dk eller mobil 27 11 27 48 for at få yderligere informa-
tioner om de klassiske koncerter på Kurhotel Skodsborg og/eller højtopløselige fotos.

Find mere information på skodsborg.dk

MERE OM 
KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur, 
historie og skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation.Kurhotellet, der blev etableret i 
1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven, og kun 20 minutter 
i bil fra Københavns centrum. Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren Carl Ottosens principper 
om det sunde liv, og hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet 

af Henning Larsen Architects.

KONCERTPROGRAM 2015

Lørdag 28. februar Marianna Shirinyan, klaver –  Lørdag 28. marts kl. 16 Copenhagen String 
Quartet – Lørdag 25. april kl. 16 Copenhagen Cello Quartet – Lørdag 30. maj kl. 16 Carl Niel-
sen Kvintetten – Lørdag 27. juni kl. 16 Katrine Gislinge, klaver – Lørdag 25. juli kl. 16 Charlie 
Siem, violin og Itamar Golan, klaver – Lørdag 29. august kl. 16 Marie-Luise Bodendorf – 
Lørdag 26. september kl. 16 Nightingale String Quartet – Lørdag 31. oktober kl. 16  The Busch 

Ensemble – Lørdag 28. november kl. 16 Niklas Walentin, violin og Ulrich Stærk, klaver.

Find hele koncertprogrammet på skodsborg.dk under 
”Klassiske koncerter i historiske rammer”.

skodsborg.dk/klassiske-koncerter 
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