Indvielseskoncerter på Sct. Peders kirkes restaurerede flygel
Søndag den 24. marts og søndag den 31. marts indvies kirkens nyrestaurerede flygel ved to koncerter.
Instrumentet er et Hornung og Møller flygel i salonstørrelse, fremstillet i 1866, og er altså af et
sjældent historisk tilsnit. Første ejer var konsul Jacob Marstrand på de vestindiske øer. Derefter har
flygelet haft flere ejere, deriblandt familien Von Gersdorf der har været i besiddelse af instrumentet
siden 1901. Sct. Peders Kirkes menighedsråd, der overtog det i 2016 er meget glade for at kunne
præsentere dette meget fine og nyrestaurerede instrument. Restaureringen er betalt at en række
donatorer. Se donatorliste her.

Følgende donatorer har betalt restaureringen af Sct. Peders Kirkes Flygel
Sct. Peders Kirkes menighedsråd
Anne Maria Burns Legat
Næstved Østre Rotary Klub
Emilie og Peter H. Lunds fond
Menighedsfonden ved Sct. Peders Kirke
Brand af 1848 Fond

Søndag den 24. marts er det pianisten og organisten Jens Ramsing der spiller første indvielses
koncert.Jens Ramsing er uddannet pianist, elev af bl. a. Arthur Feldthusen, Herman D. Koppel og
John Damgaard. Han har gennem utallige koncerter gjort sig bemærket såvel national som
internationalt. Hans force ligger specielt i fortolkningen af Frantz Liszt´s store klaverværker, men
også klassikere som Beethoven, Chopin og Bartok har hans udelte bevågenhed. Jens Ramsing er
tillige en estimeret komponist og pædagog med en mangeårig undervisningsvirksomhed ved
Sjællands Kirkemusikskole. Og så er han tillige tilknyttet Sct. Peders Kirke som 2. organist.
Søndag den 31. marts tilhører klaverbænken det unge lokale klavertalent Marcus Bernack Larsen.
Marcus, der er født og opvokset i Næstved, tilhører morgendagens generation af unge klavertalenter
med en nyerhvervet kandidatuddannelse i sommeren 2018 fra Det kgl. danske Musikkonservatorium,
bestået med udmærkelse. Han er elev af byens legendariske nu afdøde klaverpædagog, Harriet
Østergaard Andersen, senere pianistinden Tove Lønskov og sidst på konservatoriet, Christina Bjørkøe,
Jens Elvekær og Søren Rastogi. Marcus er tillige fastansat underviser ved Fakse og Haslev
kommunale Musikskoler.

