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Nordic Christmas i Elbphilharmonie d. 18 december 
 

Kære medlemmer af Det Danske Selskab i Hamborg, 

 

Efter vi i efteråret 2013 besøgte byggepladsen Elbphilharmonie vender vi nu som forening for første 

gang tilbage til Elbphilharmonie og vil gerne invitere vores medlemmer på en dansk julekoncert 

med Helene Blum & Harald Haugaard. 

 

Danmarks folk-diva nr. 1 Helene Blum har sammen med violinisten Harald Haugaard etableret sig 

som nogle af de fineste fortolkere og fornyere af den danske musiktradition og levendegør kulturarv 

på allerhøjeste kunstneriske niveau. 

 

Deres egne sange og kompositioner blandes nænsomt med originale fortolkninger af gamle sange 

og instrumentalstykker fra den rige danske musikskat. Deres integritet er enestående, og deres store 

virtuositet og nærvær er med til at gøre deres koncerter uforglemmelige. Med deres uforlignelige 

Helene Blum & Harald Haugaard Band er de et af de fremmeste navne på den nye danske 

folkemusikscene, og med 100 koncerter om året, hvoraf de fleste spilles i udlandet, er de samtidig 

travle ambassadører for dansk musik og kultur i udlandet. 

 

 
 

Da vi har sikret os et begrænset antal billetter til denne koncert kan vi ikke garantere, at alle som tilmelder 

sig kan få en billet, så ved tilmeldingen gælder der først til mølle principet. Koncerten finder sted i den lille 

sal, hvor der er plads til 550 besøgende. 
 

Tilmelding kan ske ved at sende en mail til: detdanskeselskab@gmail.com 

 

Mødestedet er ved indgangen til Elbphilharmonie klokken 18:30 – selve koncerten starter 19:30. Inden og 

efter koncerten vil der være mulighed for at købe en drink ved baren på 10. etage – dog på egen regning.  
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