
 

Den 28. april 2009 
 
 

Musik i skoven 
 
 
Søndag den 17. maj inviterer Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland alle natur- og musikinte-
resserede på en musikalsk rundtur i Stendal Plantage mellem Kjellerup og Frederiks.  
 
Turen vil være uden naturvejleder, derimod vil skovgæsten blive ført rundt i skoven på en 
gåtur af i alt ½ times varighed af en mangfoldighed af musik frembragt på lige så mange for-
skellige instrumenter.  
 
5 nøje udvalgte naturscener danner rammen for en gåtur af i alt en ½ times varighed. På 
hver af scenerne underholder elever fra en af egnens musikskoler, så en tur rundt til alle 5 
scener vil tage 2 timer. 
 
På de 5 scener vil de i alt ca. 50 musikskoleelever via deres trompeter, saxofoner, violiner, 
fløjter, marimbaer og mange andre instrumenter skabe en palet af forskellige stemningsbille-
der. 
 
Der bliver bl.a. mulighed for at høre et tværfløjteorkester fra Den Kreative Skole i Silkeborg 
spille både klassisk og rytmisk musik af komponister som Grieg, Mozart og Abba, mens Sil-
keborg Fløjteensemble spiller uddrag af operaen, Carmen, og stemningsfuld musik af De-
bussy og Satie. 
 
”Netop den franske fløjtemusik gør sig godt i naturen. Den er nemlig ligesom skoven: Føl-
som, fortællende og farverig”, fortæller Birgit Sonne fra Den Kreative Skole i Silkeborg 
 
Naturkoncerten er blevet til ved et tæt samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen i Midtjyl-
land og musikskolerne i Holstebro, Skive, Viborg, Herning og Den Kreative Skole i Silkeborg.  
 
”Jeg glæder mig til at natur- og musikinteresserede midtjyder kan få en helt unik oplevelse, 
når musikken blander sig med naturens lyde i forårsskoven”, siger Skovfoged Hans Neder-
gaard-Hansen fra Skov- og Naturstyrelsen i Midtjylland. 
 
Der spilles i tidsrummet mellem klokken 14 og 16. Den musikalske rundtur udgår fra parke-
ringspladsen ved Stendalgård, Stendalvej 10, 8620 Kjellerup. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe, øl og vand. 
 
Arrangementet er en del af Kulturugen 2009 i Silkeborg Kommune.  
 
 
Yderligere oplysninger: Skovfoged Hans Nedergaard-Hansen, tlf. 25 27 63 63 


