Stjernestunder på Villa Lunde. Star moments at Villa Lunde
ARRANGEMENTSOVERSIKT 2017
Jakob Zethner er dansk operasanger, bosatt i Midt-Telemark,
med internasjonal karriere og
over 40 operaroller i mange
operahus og konsertsaler bl.a.
Torino, Kgl. Teater i DK, Den
Norske Opera, Opera Versailles, Bolzano, Cagliari og
Modena, Concertgebouw i Amsterdam, og DR Konserthuset i Kbh. Han inviterer sine musikalske venner til stemningsfulle og underholdende musikkvelder. Jakob Zethner, danish operasinger with an international career
invites his musical friends to the concerthall at Villa Lunde!

Søndag 25.6. 19.00.
Stjernestøv fra tindrende
dansk supersopran. Besøk
av en fantastisk sanger, solist
ved Kgl Teater i København,
praktfulle Sine Bundgaard, den
glimrende og erfarne engelske
pianist Keith Griggs i samsang med Jakob Zethner.

Tirsdag 4.7. 15.00.
Ekte Bluegrass fra USA.
Kom og opplev Bluegrass
orkestret Four Bridges unplugged på Villa Lunde. 4 sjarmerende gutter som gir gass. Er
du fan av denne dypt autentiske sjanger og med på
å feire USAs uavhengighet på en sikkert utradisjonell måte, er dette noe du ikke vil gå glipp av!
Authentic Bluegrass from USA.

Fredag 14.7. 19.00. Henrik
Ibsen og H.C. Andersen i
litterær «fight night»! Vi har
gleden av, som de første
noensinne, å få invitere de
gamle superstjerner og koryfeer på besøk.(Spilt av
Ross Kolby og Henrik B. Larsen). De leser opp av sine
verker i en klassisk infight med ord. Og naturligvis
blir deres beste dikt satt i musikk av bl.a. Grieg,
sunget og spilt av Jakob Zethner og Keith Griggs.

Lørdag 22.7. 19.00. Strålende Musikal Stjernestunder.
Musikalstjernen Janicke Abrahamsen med lang, flott karriere, Hilde Gundersen kjent fra
3 sopranos, Jakob Zethner som
ikke kan holde seg til opera alene og ikke minst
Espen Gundersen som skaper et stemningsfullt lydteppe. Gi deg hen til musikalstunder i absolutt
toppklasse! Come and enjoy top class musicalsongs from todays
musical stars of Norway

Lørdag 29. og søndag 30.7.
13.00-18.00. Kunstdager
på Villa Lunde. Elisabeth de
Lunde inviterer kunstnere fra
inn- og utland til å stille ut på
Villa Lunde. Kunstsalonger,
åpen kanalbutikk.

Author Superstars Henrik Ibsen and H.C. Andersen in litterary Fight

Fredag 7.7. 19.00.
Glødende Klassiske
Stjernestunder. Vi får besøk
av den norske mester fiolinvirtuosen Bjarne Magnus Jensen og hans kjæreste, cellisten
Maria Conde og ikke minst
pianisten Gudrun Klakegg samt Angelika Karsrud på
viola. De vil la instrumenterne tale inderlig,fyrrig,
hengivent, oppstemmende, inciterende og umåteligt vakkert. En sommerkveld man bare ikke kommer til å glemme. Warm, fiery and stunning Classic highlights
from topmusicians.

Danish soprano de luxe Sine Bundgaard visits Villa Lunde.

Night. Music by Grieg having put so many of their poems to music.

Tirsdag 18.7. 19.00 (17.00). Kafferomantikk og
franske fristelser. Dagen står
i kaffens tegn. Den fransk/svenske diva Isabel Piganiol fra
Nordic Divas i selskap med
buldrebassen og divo Jakob
Zethner samt pianist Gudrun
Klakegg. Repertoaret er duftende, fylt med vellyd,
pasjon og romantikk. Kvelden starter tidligere med
lekre retter laget med isdryppet kaffe fra Ecofair på
forhåndsbestilling (max 20). Coffeeday at Villa Lunde,

Houseartist Elisabeth de Lunde invites artists to exhibit at Villa Lunde.

Fredag 4.8. 19.00. Jazzkonsert med lovende Ingrid Lia
trio. Denne gang gjester de
store jazztalenter fra Lia Trio
Villa Lunde med folketoner
som inspirasjon, det kan bare
gå godt! Rich Jazz inspired by the

French visit by a french soprano with passion Isabel Piganiol.

rich norwegian folklore, dont miss!

Fredag 30.6. 19.00. Beatles
goes Classic. En ekte, original sanger, danske Simon de la
Mott beærer Villa Lunde med
sin vakre tenorstemme og
sine originale fortolkninger av
Beatles, kjente salmer og mye
mer. Det blir også et par duetter med husbassen
Jakob Zethner. Akkompagnetør er kapaciteten Jonas
Hunt Nørgaard. Experience the authentic Simon de La Mott

Søndag 9.7. 19.00.
Sommerens Opera og Rock
krysning a la Pavarotti/
Zucchero! Rockpoeten Terje
Nordgarden har alliert seg med
altmuligsanger Jakob Zethner.
Elsker du Pavarotti synge pop
med venner fra pop og rock, er dette noe du kan
glede deg til. Terje har nettopp utgitt en flott plate.
Lekker italiensk/norsk poprock i møte med heavy
opera. Rockpop meets Opera in the style of Pavarotti singing with

Fredag 21.7. 19.00. Musikalfavoritter og anekdoter fra
en glorverdig karriere.
Opplev lokal koryfe Liz Franklin gå ned minnenes allé fra
mangfoldige opptredener på
West End, i samklang med Jakob Zethner, samt lokale talenter som folder stemmene ut i kjent og elsket
musikalrepertoar. (Inngang kr 100,-) Musical star from

Søndag 6.8. 19.00. Jussi
Bjørlings barnebarn kommer til Villa Lunde! Raymond Bjørling, som også er
sanger med vakker røst, kommer på musikalsk visitt med
pianist. Og synger noen av bedstefar Jussis yndlingssanger samt sine egne vakre toner. En herlig tur
på nostalgiens bølger! Jussi Bjorlings grandson visiting Villa

the 50 and 60 s Liz Franklin in nostalgic trip down memory lane.

Lunde with lovely voice.

treat Beatles songs with great love and care.

Zucchero.

Presentation of promising local talent.

Kvalitetskaffe fra Ecofair,
smak isdryppet kaffe! Vi selger også Norges beste eplemost fra Nyhuus Gard og mye
mer. Visit the Canalshop and have a

tations offer a unique perspective on classic european
folklore!»
Kunstmagasinet KUNST, DK: «Hun er en kunstdronning». Professor Teddy Brunius, S: «Hennes intensjon er å forbinde moderne kunst med sine røtter i
barokkmaleriet, tett på Caravaggios storslåtte visioner!» Professor K. Mencher, USA: «En kvinnelig mester, som overlegent behersker sine virkemidler».
«Elisabeth de Lunde is an evocative, accomplished and
internationally acclaimed artist.»

look at our unique products; Silkjewellery
from accomplished artist Dimitra
Bouroulitis, quality coffee from Ecofair and applejuice from Nyhuus.

Stjernestunder
på Villa Lunde
Star moments at Villa Lunde
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Fredag 25.8. 19.00. Lovende
Telemarksangere debuterer
på Villa Lunde. Vi har fornøyelsen av å presentere to
vakre stemmer fra Telemark,
baryton Vegard Bakke og hans
sanghustru Eriko Saito i et fint
og avvekslende program. De akkompagneres av pianisten Torill Siksjø og mon ikke det også blir plass til
en buldrebass! Promising opera talent lighting up the evening.

ØVRIG PROGRAM 2017
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Torsdag 14.10. 19.00.
Australsk prisvinnerpianist
Tonya Lemoh i samklang
med Jakob Zethner. I oktober har Villa Lunde fornemt
musikalsk besøk fra Australia.
Tonya Lemoh i et program
fylt med vakre sanger og melodiske pianostykker,
kort sagt: stor fare for å bliv smittet av musikkens
glede! Australian prize winner Tonya Lemoh on a norwegian tour

Julesalong Lør 25. og søn 26.11.: julemarked og
julesalong med kjent forfatter lørdag kl 16.
Fre 1.12 kl 19: Julekonsert med buldrebass og
venner. Lørd 2. og sønd. 3.12, kl 13-18: Julemarked/julesalong
Julearrangement Lørdag 2.12 kl 15 åpning av
sangforeningen på Villa Lunde, kom og syng med
på kjente og kjære julesanger!

de force.

Malerier kan bestilles på Villa Lundes facebookside, delunde@myart.no eller på tlf. 4794 9435.
Lukkede arrangementer kan bestilles for grupper
ned til 4-5 pers, omvisning, opptreden, kaffe og
kake mm

Billetter: Ved inngangen og på gullbring.no
Kr 200,- for voksne, barn og unge under 16,
kr 100,-. Under 12 år gratis.

BILLEDKUNST ART
Malerinnen Elisabeth de
Lunde fra Telemark gjenoppliver med sin kunst det
magiske og poetiske i
maleriet. Hun mestrer de
gamle oljeteknikkene. Hennes verker er innkjøpt av
mange private og offentlige kunstsamlinger i innog utland. Hun har vært representert på utstillinger
i Norden, Tyskland og Polen. Som eneste norske
kunstner representert i det internasjonale leksikon,
Leksikon der phantastischen Kunstler: «Her interpre-

Vrangfossvegen 856, 3825 Lunde
Tlf. +47 4794 9462,
+47 4794 9435
villalunde@gmail.com,
facebook: Villa Lunde
Kjør mot Vrangfoss/Lunde kirke,
ca 200 m forbi kirken.

KANALBUTIKKEN CANALSHOP
I Kanalbutikken kan du kjøpe en rekke spennende
unikaprodukter: Silkesmykker, silkesjal og -skjerf
designet av den lovende greske designer Dimitra
Bourouliti. Smykkene er laget av silkekokonger. Vi
har også duker og løpere fra firmaet Glitterdekor,
Otto John Lundes velkjente trefugler, kort fra Borghild
Telnes.

Drive past Lunde Church 200 m
I samarbeid med:

Konserter, kanalbutikk med unikaprodukter,
åpent atelier og utstillinger, salonger.
Summerconcerts, art studio with sale exhibition;
canalshop with unique products.
Se, hør og smak Villa Lunde i 2017.
13 konserter, salgsutstilling
Åpningstider (opening hours)
25.6.- 6.8. Alle dager fra 12-17
på konsertdager fra 12- 21.
All days from 12-17,
on concertdays 12-21.

