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Trio Della Trenta. 
Fortællekoncert....    
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I 1703 gennemførte Frederik d. IV en noget lyssky rejse til Italien, fordi han ville 
gense den kvinde, der havde tryllebundet ham på hans ungdoms dannelsesrejse, da 
han var 21 år. Denne unge kvinde hed Maria Trenta. 

Historien handler dog også om kongens faretruende flirten med katolicismen. 

Med baggrund i denne historiske udenlandsfærd har Trio della Trenta udviklet en 
Fortællekoncert, inspireret af Peter H. Fogtdals historiske roman ”Lystrejsen”. 
Fortællingen veksler imellem Frederiks skæbnehistorie og musik fra den tid. 

Fortællingen sættes i perspektiv med musikindslag, herunder musikstykker, som vi i 
dag véd, har været spillet ved Frederiks IV`s hof. Bl.a. et stykke jagtmusik, som 
hedder ”La Chasse d`Hirschholm” – Hirschholm er synonymt med Hørsholm. 

Trioens guitarist / lutenist, Kristian Buhl-Mortensen, har fundet noget af trioens 
musik frem, i håndskrift - fra Frederik IV`s egen guitarmester. 

Musikken er smuk, historien er både svulstig, morsom og katastrofal. Trioen er ny, 
men musikerne er kendte i det danske musikliv, hvor alle tre har gjort sig gældende 
gennem mange år. 
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Trio Della Trenta. Fortællekoncert.Trio Della Trenta. Fortællekoncert.Trio Della Trenta. Fortællekoncert.Trio Della Trenta. Fortællekoncert.    

        
Marianne LundMarianne LundMarianne LundMarianne Lund    Pia DahlPia DahlPia DahlPia Dahl        Kristian Buhl MortensenKristian Buhl MortensenKristian Buhl MortensenKristian Buhl Mortensen    

Sanger og fortæller Blokfløjter  Guitar og lut 

… … … … har alle en mangeårig tæt tilknytning til musiklivet:har alle en mangeårig tæt tilknytning til musiklivet:har alle en mangeårig tæt tilknytning til musiklivet:har alle en mangeårig tæt tilknytning til musiklivet:    

 

Marianne LundMarianne LundMarianne LundMarianne Lund har været ansat som sanger i DR- Kammerkoret i en lang årrække. 
Hun har været ansat ved operaen i Göteborg og har gæsteoptrådt med bl. a. Århus 
Sinfonietta og Athelas Sinfonietta Copenhagen. Marianne Lund har indsunget flere 
cd`er. 

 

Pia DahlPia DahlPia DahlPia Dahl er uddannet ved Det jyske Musikkonservatorium og ved nu afdøde prof. F. 
Conrad, i Tyskland, med blokfløjte som hovedinstrument. Hun spiller 
kammermusik, solokoncerter, folkemusik, er knyttet til højskolen Marielyst som 
underviser og foredragsholder, og driver virksomheden Plus50.nuPlus50.nuPlus50.nuPlus50.nu, som tilbyder 
folkeoplysende foredrag i hele landet. Pia Dahl er desuden ansat som organist ved 
Kettinge Kirke på Lolland. 

   

Kristian BuhlKristian BuhlKristian BuhlKristian Buhl----MortensenMortensenMortensenMortensen,,,,    guitarist og lutenist, har i mange år været flittigt brugt på 
Det kgl. Teater i København. Han underviser ved Det kgl. Danske 
Musikkonservatorium, og har en lang række koncerter bag sig. Kristian Buhl-
Mortensen indspiller - og har indspillet - cd`er i forskellige konstellationer i 
Københavns tidlige musikmiljø.  
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Plus50.nuPlus50.nuPlus50.nuPlus50.nu har også andre tilbud, hvor ord og musik føjes sammen i en smuk og 
meningsfuld helhed. Desuden har vi en lang række foredrag, fortællinger og 
fællessang for alle, der arbejder med den folkelige oplysning. Priser på alle 
niveauer. Kataloger kan downloades på vores hjemmeside www.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nuwww.plus50.nu. 

    

    

BookingBookingBookingBooking: Pia Dahl tlf. 40 55 36 45 eller mail@plus50.numail@plus50.numail@plus50.numail@plus50.nu 

Venlig hilsen plus50.nuplus50.nuplus50.nuplus50.nu v/ Pia Dahl  


