Via Artis Konsort
Via Artis Konsort er et internationalt tidlig-musik ensemble der spiller nyskabende
koncertprogrammer fra grænselandet mellem den tidlige europæiske kunstmusik og
forskellige verdensmusik-traditioner.
Via Artis Konsort udforsker form og indhold i den tidlige musik, med en særlig vægt lagt
på tidsløse begreber som klang, improvisation og puls.

Ensemblet er sammensat af musikere fra de skandinaviske lande, Spanien og Latinamerika,
og er offcielt hjemmehørende i Odense, Danmark. Ensemblet blev dannet i 2006, og har
siden da spillet mere end 300 koncerter i ind- og udland. Ensemblets musikere er alle
professionelle koncertmusikere og medlemmer af Solistforeningen af 1921.
Via Artis Konsort har udgivet to album på musikforlaget PARLA son:
Via Stellae (2008) og Crosswork (2012). En tegneserie-opera, Escarramán, med 1600-tals
dansesange er under forberedelse (premiere forår 2016) og materialet skal samtidig
indspilles til CD og DVD.
Via Artis Konsort turnerer med egne producerede koncertprogrammer, men indgår ofte i
forskellige former for samarbejde med kor, solister, komponister og institutioner.
En lang række dygtige musikere har i årenes løb spillet med ensemblet.
På ensemblets webside: http://viaartis.info/da kan man læse mere om de musikere der
medvirker i ensemblets aktuelle programmer.
Kontakt: 26 96 19 84 / ++34 923 43 53 67

PARLA son, Slørhatten 13, 5220 Odense SØ, Tlf.: 65 93 29 98 – 26 96 19 84 – 0034 43 53 67

Via Artis Konsort
Hvad de siger om os:
Årets sidste koncert, 17. sept. 2014, den traditionsrige Candle Light Concert på Søbygaard, Ærø,
hvor det gamle hertugsæde er festligt pyntet og oplyst af levende lys, blev en glad, inciterende og
intens oplevelse for en fyldt sal.
Via Artist Konsorts personlige fortolkninger af kulturmødet mellem barok og folkemusik fra
Europa og Sydamerika, fortid og nutid, med islæt af cubanske og mellemamerikanske rytmer,
fortolket med charme og humor fk salen til at gynge, stemningen til at stige og folk til at trampe
i gulvet af begejstring.
Som sopranen Signe Asmussen udtrykte det efter koncerten: ”Det blev da vist en fest”.
I sandhed blev det en fest. Tak for musikken og sangene fra The Eldorado Songbook.
Tak til et fremragende fusionsbarok-orkester for invitation til fordybelse
Bjarne Hansen, Søbygaard koncerterne

…. Jeg var spændt på om søndagen kunne fortsætte på
det høje niveau. Jeg kendte intet til Via Artis Konsort

Via Artis Konsorts koncerter
modtager støtte fra blandt andre:

og var derfor totalt uforberedt på den helt ekstraordinære oplevelse.
Jeg har aldrig før oplevet så rytmisk, poetisk og
livsbekræftende barokmusik. Instrumenteringen var
en oplevelse i sig selv, og ensemblet fortalte
beredvilligt om de særprægede instrumenter efter
koncerten.
Sorø Avis efter Barokweekend med Concerto Copenhagen
og Via Artis Konsort i Sorø Kirke 13./14 april 2013, under
festivalen Klassisk Sorø
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