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Freya Sofia Novkovic, kun 14 år, kan opleves i en koncert med amatørsymfoniorkester i
Adventskirken lørdag 15. november kl 15. Privatfoto
4. november 2014 - 08:50

Funklende stjernefrø – flammende Beethoven
koncert: »November måned kan være trist og grå. Der skal en hel del til for at lyse op og
få den melankolske prognose for vejrets og menneskers indre tilstand gjort til skamme,«
siger Ninna Urhammer, der er
er projektleder for amatørsymfoniorkestret Euphrosyne, der giver koncert i Adventskirken
lørdag 15. november kl 15. Hun spiller selv cello i orkestret.
»Det er slet og ret musikbegejstring. Den lyser og flammer op, og finder sin udfoldelse
gennem Beethovens kraftfulde 5. symfoni og musikernes spilleglæde,« siger hun.

”Euphrosyne” piller ”Skæbnesymfoni”, og musikken kommer til at stå som markant
koncertoplevelse denne dag i fin kontrast til den lyriske violinkoncert nr. 9 af Charles de
Beriot der spilles af den kun 14 årige Freja Sofia Novkovic, et ægte, lysende stjernefrø på
den musikalske himmel.
»Allerede som 14 årig var Freja solist med Danmarks Radio Symfoniorkester, da hun
sammen med sin søster, vandt DR Symfoniorkester og Damusas talentpris. På dette
tidspunkt blev hun, blot 12 år gammel, optaget på Musikkonservatoriets Junior akademi.
Året efter blev Freja optaget, med højeste karakter, på Musikalsk grundkursus (MGK). At
hun er yderst flittig og har en masse talent, blev endnu tydeligere, da hun kort tid efter
vandt 1. præmien ved Den Berlingske klassiske musikkonkurrence,« fortsætter Ninna
Urhammer.
Til daglig spiller Freja i det prisbelønnede ungdomsorkester Zapolski Strygerne, med hvem
hun også har optrådt som solist. Det er derfor ikke første gang, at hun spiller med stort
orkester.
»Det er helt sikkert, at vi i fremtiden vil komme til at høre meget mere til hende. Ved
aftenens koncert glæder det de ældre amatørmusikere at spille sammen med en så lovende
ung kunstner,« siger Ninna Urhammer.
Euphrosyne er Danmarks ældste amatørsymfoniorkester., der kan fejre 140 års jubilæet i
2015.
»Orkestrets 40 medlemmer består af erfaringsrige, ældre amatørmusikere, for hvem det at
spille stor klassisk musik er en uundværlig livseleksir mod al gebrækkelighed og
efterårsmørke,« fortæller Ninna Urhammer.
»Det unikke musiksamarbejde mellem ældre, garvede amatørmusikere og helt unge
talenter er usædvanligt, men et hjerteanliggende for Euphrosyne. Koncertpublikummet
kan vente at høre en anderledes koncert, når Euphrosyne spiller med de unikke
samarbejdspartnere,« fortæller hun.
Koncerten dirigeres af Euphrosynes faste dirigent: Filipe Carvalheiro.
Amatørsymfoniorkestret Euphrosyne har til huse på Korsager Skole i Husum, hvor det
bidrager til folkeskolens genopdagelse af aktiv musikudøvelse og levende

musikundervisning gennem sin tilstedeværelse på skolen og flere årlige skolekoncerter.
www.euphrosyne.dk.
Koncerten i Adventskirken er støttet af Vanløse Lokaludvalg.
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