
 

  

DANSK KAMMERMUSIKFORBUND 

 

 

K V A R T E T I A D E     2 0 2 2
 

 

8. januar 2023 på Ishøj Kulturskole,Vejledalen 9, Ishøj 

 

 

Kære medlemmer af Dansk Kammermusik Forbund og andre interesserede 

 
DKF har igen i år fået lov til at låne lokaler på Ishøj Kulturskole og kan derfor arrangere den 34. 

Kvartetiade. Musikskolen holder til i et ret nybygget hus i ét plan.  
 

Kvartetiaden foregår søndag d. 08. januar 2023 kl. 10-16. Deltagerprisen er som sædvanligt 100 Kr. 

 

 

Programmet og formen er som de tidligere år: 

• Mød op med instrument, nodestativ, 100 kr. og frisk mod på Ishøj Musikskole kl. 9.50. 

• Træk et lod og se, hvilket værk (trio, kvartet, …) du skal spille. 

• Gå til det rigtige lokale og spil værket sammen med de andre, der har trukket samme værk.   

• Træk og spil igen kl. 11.30. 

• Spis din medbragte mad i kantinen kl. 13.00. 

• Træk og spil igen kl. 13.30 og kl. 15.00. 
 

Kvartetiade-komiteen vil udvælge et antal ikke for svære værker for både større og mindre 

besætninger, strygere, blæsere og klaverer. Det tilrettelægges sådan, at alle deltagere er beskæftiget 

hele dagen. Du får på forhånd en liste over værkerne, men der vil være så mange, at du må regne 

med at skulle spille værker fra bladet. For at puslespillet kan gå op – og fordi brandsikringskrav 

sætter en begrænsning på antallet – kan det blive nødvendigt at afvise enkelte tilmeldinger. 
 

Tilmelding skal ske senest tirsdag d. 29. november, så vidt muligt på kammermusikforbundets 

hjemmeside: www.danskkammermusikforbund.dk. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan tilmelding 

ske til Birgitte Holten, holtenbirgitte@gmail.com (eller evt. med fodpost til Halmtorvet 30, 1.th., 

1700 Kbh V). Hvis du ikke hører fra os umiddelbart efter 1. dec., kommer du med til kvartetiaden, 

og så vil du snarest muligt få et brev med deltagerliste og en liste over de værker, der trækkes lod 

om. 
 

Venlig hilsen 

Kvartetiadekomitéen 
 

Birgitte Holten,  tlf. 2940 8406 

Morten Clauson-Kaas tlf: 2444 2058 

 

  

http://www.danskkammermusikforbund.dk/


 

 

  

DANSK KAMMERMUSIKFORBUND 

 

Hvordan finder man Ishøj Kulturskole? 
   

 

 
 

 

 

Den røde pil peger på Kulturskolen.  

Der er en stor, gratis parkeringsplads ved skolen.  

Fra Ishøj S-station til skolen er der ca. 1 km, dvs. ca. 15 min. gang. 

Bus 300S har stoppested på Ishøj Strandvej ved Strandparkstien (vist med sort pil), hvorfra der er 

ca. 500 m til skolen.  

Bus 300S kører fra Nærum Station til Ishøj S-station (og omvendt)  

Musikskolen 

Busstop 



 

 

  

DANSK KAMMERMUSIKFORBUND 

TILMELDING  til  DKF’s  KVARTETIADE  på Ishøj Kulturskole søndag den 08. januar 2023: 

 

 

 

 

Navn:                                                                                                  Jeg spiller:  1.violin 

 

Adresse:                                                                                                                 2.violin 

 

                                                                                                                                 viola 

 

Telefon:        Mobiltlf.:                                                                   cello                                                   

 

                  klaver  

Sendes snarest og senest 2. december til           

                   fløjte 

Birgitte Holten,  
holtenbirgitte@gmail.com 

Halmtorvet 30, 1.th., 

1700 Kbh. V 

Mobil 2940 8406  

                  Andet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


