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• Koncerter med Musica Ficta 

• Temadag og generalforsamling  

 

 

Husk Temadag og generalforsamling 
 

28. marts 2020, kl. 10.20 – 16.10 
Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K. 
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Tre romerske koncerter med MUSICA FICTA 
 
Trinitatis kirke. Onsdag den 1. april 
Holmens kirke. Onsdag den 7. oktober 
Marmorkirken. December. Dato endnu ikke fastlagt 
 
 

Sidste års fejring af Romselskabets jubilæum blev rundet af med en julekoncert i 
Marmorkirken med koret Musica Ficta med Bo Holten som dirigent. Palestrinas julemesse 
garneret med en række danske julesange blev en stor oplevelse og med næsten 300 
koncertgængere har det både for koret og for Romselskabet givet mod på ikke blot en 
gentagelse af julekoncerten, men en hel lille serie med tre koncerter med fællesnævneren 
romerske komponister. Alle tre koncerter indledes af Bo Holten, der vil introducere de tre 
komponister - Orlando Lassus, Luca Marenzio og Giovanni Palestrina - alle med musikalsk 
karriere i renæssancens Rom. 
 

https://romselskabet-spqr.dk/about/
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Billetterne til hver enkelt koncert vil blive solgt gennem Billetto. Indtil videre er kun den 
første koncert den 1. april 2020 i Trinitatis kirke sat til salg. Ordinær billetpris er 150,-kr. 
Romselskabets medlemmer kan købe billetter til rabatprisen 110,-kr. Denne billettype er på 
Billetto kaldt “Indgang medlem af Romselskabet S.P.Q.R.”  
 
Efter koncerten afholdes en lille sammenkomst i kirken, hvor der serveres vin og 
tilhørende snacks. Koncertindgang med vin og snacks koster 190,-kr for Romselskabets 
medlemmer. Denne billettype er på Billetto kaldt “VIP-indgang medlem af Romselskabet” 
For at opnå medlemsrabat skal der indledningsvis indtastes en rabatkode. Denne rabatkode 
er “SPQR”, og den skrives i øverste felt til venstre. 
 
Tid: 1. april kl. 19.30 
Sted: Trinitatis kirke 
 
Pris for medlemmer 
Koncert 110.00 kr 
Koncert med vin og snacks 190,00 kr 
 
Pris for ikke medlemmer 
Koncert 150.00 kr 
Koncert med vin og snacks 230,00 kr 
 
Link til koncerten: BILLETTO 
 

 

 
 

 

 
 

http://billetto.dk/e/peters-tarer-med-musica-ficta-og-bo-holten-billetter-411816/select
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Romselskabets temadag og generalforsamling 
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 10.20 – 16.10 

Nationalmuseet, Ny Vestergade 

 

Igen i år har Romselskabet fået mulighed for at afholde temadag i Nationalmuseets biograf. 

Bestyrelsen er Nationalmuseet taknemmelig for denne gestus. Temaet bliver ”Rom til alle 

tider”, hvor en perlerække af foredragsholdere dagen igennem vil give hvert deres bud på, 

hvad der for dem er det enestående ved Rom, som er gået dem i hjertet. 

 



Generalforsamling 
Lørdag d. 28. marts 2020 kl. 13.30 

Nationalmuseet, Ny Vestergade 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Kjær. 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent for 2021 

 

6. Valg af: 

a) Tre bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. Ingrid Wass, Susanne Trudsø og Ole 

Andersen. er på valg. Alle tre modtager genvalg. 

 

b) To suppleanter for en 1-årig periode. Ole Drachmann og Per Kristian Madsen er på valg. 

Begge modtager genvalg. 

 

c) Intern revisor og revisorsuppleant for en 1-årig periode. De må ikke være medlemmer af 

bestyrelsen. Geert Bjørn Hansen foreslås som intern revisor og som revisorsuppleant 

foreslås Jette Arneborg Pedersen. 

 

7. Eventuelt. 

 

Afstemning om dagsordenens enkelte punkter afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog 

kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. 

 

Bemærk: Det er muligt for medlemmer af Romselskabet at deltage i generalforsamlingen 

uden at være tilmeldt temadagen. 

 

Program for temadag 
Kl. 10.20 - 10.30 

Velkomst ved formand Mogens Bang 

 

10.30 - 11.00 

SPQR - hvorfor ser de ud som de gør 

Henrik Birkvig. Grafisk designer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 

 

11.00 - 11.30 

Pilgrimsveje til Rom og kirkerne undervejs 

Reinhard Rupert Metzner. Kunsthistoriker 

 

11.30 - 12.00 

Thorvaldens tegninger 

Stig Miss. Forh. direktør for Thorvaldsens Museum 

 

12.00 -12.30 

G.B. Piranesis billeder fra Rom og omegn og en kommende udstilling på SMK 

Hanne Kolind Poulsen. Museumsinspektør og seniorforsker, SMK 



 

12.30 - 13.30 

Frokost 

 

13.30 - 14.00 

Generalforsamling 

Ordstyrer: Ole Kjær 

 

14.00 - 14.30  

Venskabsportrætter i Skandinavisk forening i Rom 

Peter Titelbech. Kunsthandler 

 

14.30 - 15.00 

Kaffepause 

 

15.00 - 15.30 

Latinsk kogebog, En kulinarisk tidsrejse til det Romerske Imperium ca. år 36 

Anne Knudsen, antropolog, dr. phil. og forfatter. 

 

 

15.30 - 16.00 

Rom som katolsk by anno 2020 

Andreas Rude. Forfatter, kommunikationsrådgiver og gymnasielærer, Niels Steensens 

Gymnasium 

 

16.00 - 16.10  

Afrunding 

Pris for temadagen og frokost inklusiv et glas vin/en øl /en vand samt kaffe/te og kage er 

380,- kr. for medlemmer af Romselskabet, og 460,-kr. for ikke-medlemmer. 

  

Tid og sted 

28. marts 2020, kl. 10.20 – 16.10 

Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K. 

 

Tilmelding sker udelukkende ved indbetaling til Romselskabets konto i Jyske Bank, reg.nr. 

7854 kontonr. 13 61 115 senest torsdag den 19. marts 2020. Husk at skrive navn/navne ved 

indbetalingen. 
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