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2020 
Ja vi har været igennem et år, hvor 
nærmest alt har ligget i dvale. 

Vi fik gennemført de fleste koncerter 
med et begrænset publikum. På 
trods af alle restriktioner blev disse 
en stor succes. 

 
Hoveridagen i oktober 2020. 

2021 

Den daglige drift varetages i denne 
sæson af 4-5 engagerede timeløn-
nede medarbejdere, som vil tage sig 
af administrative opgaver, billetsalg, 
omvisninger og alt hvad der foregår 
i åbningstiden. Dette sker i tæt 
samarbejde med Den Plessenske 
Selsø Fond, som også vil fokusere 
på vedligeholdelse og restaurering 
af slottet.  

Det er fremover muligt for alle 
interesserede at leje sig ind i et 
lokale eller flere til f.eks. en 

2

kunstudstilling eller andre 
arrangementer, som gæsterne på 
Selsø kunne have glæde af. 

Selsø-Hornsherred 
Musikforening 
De traditionsrige sommerkoncerter 
vil fremover blive arrangeret af den 
nystiftede forening Selsø-Hornsher-
red Musikforening. Det er aftalt 
med Fonden, at der skal betales leje 
for lån af lokaler og den ordinære 
billetpris bliver 200 kr. Medlemmer 
af Venneforeningen får stadig rabat, 
dvs. 25 kr. pr. billet. Foreningen 
blev stiftet d. 11. februar, og du vil 
snart kunne finde den på selsoe.dks 
hjemmeside. Du vil kunne læse 
mere om musikforeningen på 
Facebook.  
	

 
 
Marked på Selsø Slot 
Som alle jo ved, kunne vi ikke 
afholde vores Mad, Kunst & 
Livstilmarked i juni sidste år, på 
grund af restriktionerne. Vi havde 
dog fået bevilliget 19.600 kr. til det 
fra kommunens kulturpulje. Vi fik at 
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vide, at vi kunne beholde pengene, 
og bruge dem i 2021. Så 
Venneforeningen samarbejder nu 
igen med Skibby Aktive og 
Skuldelev-Selsø Multikulturforening 
om arrangementet, som bliver 
afholdt søndag d. 13. juni.  

Hvis du eller nogen du kender er 
interesseret i at leje en bod, så skriv 
til vores mail adresse. 

Det er mere nødvendigt end 
nogensinde at få gang i kulturlivet 
igen, efter den lange dvale siden 
marts sidste år. 
 
Café 
Sidste år skænkede Vennefore-
ningen 10 caféborde med hver 2 
stole til Herregårdsmuseet. Der har 
længe været en efterspørgsel blandt 
vore gæster efter stole og små 
borde, hvor man kan sidde og få en 
øl eller en kop kaffe, både under 
besøg og i pauserne under 

Kontingent: 
Enkeltmedlemskab: 150 kr. 
Par: 200 kr. 

Indmeldelse: 
Send en mail til 
selsoeslotsvenner@gmail.com eller 
ring til 2463 7228 eller 5194 
0002. 

Kontooverførsel til  
1551 8985308 

Vi vil gerne have din mailadresse, 
så vi kan kontakte dig og sende 
nyheder til dig.	



	

Bestyrelsen 
Formand 
Peter Kjeldsen 

Næstformand 
Carl Erik Frederiksen 

Kasserer 
Karen Larsen 

Sekretær 
Merete Mortensen 

Bestyrelsesmedlem 
Ruth Birkelund 

Bestyrelsesmedlem 
Lone Meier 

Bestyrelsesmedlem 
Henrik Mortensen 

Suppleant 
Regitze Schrøder 
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Hoveridag 
Søndag d. 25. april 

Vi starter kl. 10:00. 
Medbring dit gode humør, og vær 
med til gøre klar til sæsonen 2021.  
Arbejdet består i  
ü Rengøring af slot og 

portbygning, samt oprydning 
ü Havearbejde i anlægget 
Som belønning får du frokost i det 
grønne, hvis vejret tillader det. 

 

Selsø-Hornsherred Musikforening 
Planlagte koncerter på Selsø Slot for sæsonen 2021 

Tirsdag d. 4. maj kl. 18:30. LYSFEST Ved sæsonåbningen af Selsø slot spiller 
det nydannede Selsø Slots Ensemble musik fra 1700-tallet - iført kostumer.   
 
Mandag d. 31. maj kl. 19:30. ”Musik fra Christian d. 4.s Hof”. Trinitatis Kirkes 
musikensemble under ledelse af organist Søren Chr. Vestergaard. Flerstemmig 
sang og instrumentalledsagede solosange skrevet af kongens musikere. 5 
sangere og 3 instrumentalister. 
 
Lørdag d. 26. juni kl. 19:30. ”Dancing Around Europe”. Camarata Øresund 
under ledelse af Peter Spissky. Med dette program tager Camerata Øresund 
sine musikalske dansesko på, og præsenterer et dansant program hvor 
musikken for alvor swinger og pulserer. 9 musikere. 
 
Søndag d. 1. august kl. 19:30. ”Svenske Skønheder”. Teater Optimis opfører 
en cabaret med kendte svenske viser af bl.a. Bellman, Evert Taube og Cornelis 
Vreeswijk. Allan Høier, sang og Allan Thorsgaard, guitar. 
Hvis vejret tillader det, vil koncerten afvikles i slotsgården.  
 
Søndag d. 29. august kl. 19:30. ”Mesterkvartetten”. CoMa-kvartetten spiller 
strygekvartetter af Haydn, Mozart, Dittersdorf og Vanhal. Disse 4 kendte og 
ukendte komponister spillede sammen i en berømt strygekvartet i 1780ernes 
Wien. 
 
Lørdag d. 4. september kl. 16.00. ”Fra Mozart til Wagner”. Lisbeth Balslev er 
en dansk, verdensberømt Wagner-sanger, som vil holde et foredrag om sin 
utrolige karriere. 
 
Lørdag d. 4. september kl. 18:00 ”Operaaften”. Solister fra Trinitatis Kirkes 
Kor. Fire operasangere og en pianist afslutter koncertsæsonen på Selsø med 
nogle af de bedste stykker fra operaens verden. 
 
Billetpris: 200 kr./stk. Medlemmer af musikforeningen får 50 kr. rabat – Selsø 
Slots Venner får 25 kr. rabat. Børn under 12 år har gratis adgang. 

Billetter vil kunne købes via billetto.dk fra 1. april 

Følg foreningen på Facebook og kontakt den på sehomufo@gmail.com 

- Opdateres… 
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koncerterne og 
arrangementerne. 
Har du lyst til at hjælpe til 1 
gang eller 2 om ugen – så 
kontakt os. 
 
Ordinær 
generalforsamling 

5

Søndag d. 9. maj kl. 15:00 
Generalforsamlingen afholdes 
fremover i maj måned, da dette 
passer bedre i forhold til 
regnskabsaflæggelse og budget. 
Dagsorden følger senere. 

Frivilliggrupper 
Det kan ikke understreges nok. 
Museet er dybt afhængig af de 
frivillige.  

• Cafégruppen  
Cafésalg 

• Værtsgruppen (værter og 
praktisk hjælp ved koncerter 
og arrangementer). Du får en 
let anretning, når du hjælper 
til 

• Anlægsgruppen Der er behov 
for venner, der har lyst til at 
arbejde med hele det grønne 
område.  

Kontakt os på 
selsoeslotsvenner@gmail.com 

HUSK: som medlem af 
foreningen har du gratis adgang 
i museets åbningstid. 

Andre arrangementer 
 

4. maj: Åbning af Selsø Slot  
Lysfest – se musikprogram. 

29. maj: Kogekunst for folket i 
1700-1800 tallet 

13. juni: Sommermarked – 
Mad, kunst og livsstil 

Juli: Den Store Kagedag – 
detaljer følger. 

Kalenderen opdateres løbende 

 


