
 

  

Ørslevkloster, 1. marts 2011 

 

Kære alle blokfløjter - og andre instrumenter! 

 

 

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.30 holder Anna Lise 

Marstrand Jørgensen et foredrag på Vinderup 

Bibliotek om sine bøger om Hildegard af Bingen, og i 

den anledning er vi blevet bedt om at spille noget 

af den tids musik i pausen. 

 

Hildegard var nonne og senere stifter af og 

forstander for flere klostre, synsk, healer, digter, 

forfatter, komponist, designer, landbrugsekspert, 

bygningskonstruktør, lægekyndig, jurist, lærer, 

økonom, skønt kvinde en politisk magtfaktor og 

pavens rådgiver, eksistentiel tænker, holistisk 

filosof, kvindesagsforkæmper ... og meget, meget 

andet!  

 

Hun levede fra 1098 – 1179 og blev altså over 80 år, 

og beretningen om hendes liv og virke er et 

fantastisk og utroligt - men sandt! - eventyr! 

 

Nu er der ikke ret meget af hendes musik, der er 

tilgængelig, og det er 

desværre kun 1-stemmigt, så vi giver blot en 

smagsprøve, og derudover spiller vi noget andet 

spændende middelalder-musik, ialt ca. 25 min. 

 

Vi vil gerne være et stort, flot og velklingende 

blokfløjteorkester, helt, 

som de fandtes dengang, og til det har vi brug for 

din personlige hjælp! 

 

Du er meget velkommen til at komme og spille med ved 

denne unikke og helt specielle lejlighed, uanset, om 

du er rutineret eller ej, og uanset hvilken fløjte, 

violin, guitar eller andet instrument, du helst vil 

spille på. 

 

Noderne er bestemt ikke særlig svære, og vi kan love 

dig en festlig og helt fantastisk oplevelse i godt 

og hyggeligt samvær med ligestillede! 



 

  

 
Vi spiller  

Lørdag d. 5. februar kl. 10 – 12 

Tirsdag d. 8. marts kl. 16 – 18 

Tirsdag d. 15. marts kl. 16 – 18 

 

– alle dage på Vinderup Bibliotek ... 

 

og du er velkommen til blot at dukke op og se, om 

det er noget for dig! 

 

Det hele er selvfølgelig GRATIS - bortset fra 

kaffen, som du selv tager med!  

 

Vel mødt - vi glæder os til at tage imod dig! 

 

Mange hilsener - 

Iben Barnwell                  +45 96 16 50 55       

iben@barnwell.dk 


