
Profil:

Anders Borbye: Guitarist

● Solistuddannet fra Det Jyske Musikkonserva-

torium, samt Advanced Diploma in Performing 

fra Royal Welsh College of Music & Drama

● Deltagelse i utallige masterclasses med 

musikere fra hele verden

● Prisvinder i internationale kammermusik-

konkurrencer med fløjte og guitar duoen ”Duo 

Takemitsu”

● Udgivet 4 Cd'er med Duo Takemitsu samt solo 

Cd (2008) med titlen ”Refolia”

● Arbejder freelance som solist, 

kammermusiker, og assistent i forskellige 

professionelle ensembler

● Desuden freelance lydtekniker med speciale i 

optagelser af akustisk musik

Kontakt:

Anders Borbye

Højballevej 2A, Hørret

DK 8320 Mårslet 

Danmark

tel. +45 23 71 89 40

email: borbyeanders@gmail.com

   Jeg tilbyder:

● Klassisk guitar til enhver lejlighed

● Kirkekoncerter

● Musikforeninger

● receptioner

● ferniseringer

● private arrangementer

● solo, duo, trio etc...

www.andersborbye.dk

mailto:borbyeanders@stofanet.dk


Klassisk guitar koncert
Anders Borbye: guitar

Programforslag:

Refolia, Ny musik på gamle flasker

I efteråret 2008 udkom min første solo CD som indeholder ny musik baseret på det berømte  ”la folia” 

tema. Temaet er kendt af de fleste, men mange er nok ikke klare over det! Fire toner med hver sin 

akkord, mere simpelt kan det næsten ikke blive. Tre komponister, Peter Bruun, John Frandsen og Bo Gunge 

skrev nye stykker til Cd'en, og de øvrige værker er udvalgt fra en stor bunke fra hele verden. Koncertens 

omdrejningspunkt er La Folia temaet og min CD, men jeg tilbyder også en udgave af dette program som 

har ældre – evt. også foliabaserede - værker på programmet. Kontakt mig for nærmere information.

Kirkekoncert:

Programmet bliver sammensat af iørefaldende og velklingende klassisk guitarmusik som er særdeles 

lyttevenlig for alle. Selv helt ny musik kan være umiddelbart tilgængelig, så der vil også snige sig enkelte 

nyere værker ind i koncerten! Komponister repræsenteret kunne være J.S. Bach, Fernando Sor, Mauro 

Giuliani, John Dowland, Manuel De Falla, Augustin Barrios og mange andre. Har man specielle ønsker er 

der også plads til dem i dette program!

Musik fra det 20 Århundrede:

Jeg kunne også have kaldt det ”Musik fra forrige århundrede”, det lyder ikke nær så moderne! Det er ikke 

længe siden vi betegnede musik fra det 20. århundrede som "ny musik". Men tiden går, vore grænser 

flyttes, og meget af det 20. århundredes musik lyder ikke som "ny musik" i vore dages moderne ører. 

Programmet præsenterer en mangefarvet buket af guitarmusik fra det 20. århundrede, en epoke hvor den 

klassiske guitar for alvor holdt sit indtog i koncertsalene verden over, og producerede stjerner som Andres 

Segovia, Julian Bream, John Williams og Pepe Romero.

Programmet kan bl.a. indeholde værker af Mario Castelnuovo-Tedesco, Antonio José, Vicente Asencio, Per 

Nørgård, Vagn Holmboe, Leo Brouwer, Eduardo Sainz de la Maza, Manuel Maria Ponce, Toru Takemitsu, 

Benjamin Britten og Lennox Berkely. Og mon ikke der sniger sig et enkelt værk ind fra min nye CD 

”Refolia”?!

Honorar:

Koncert af ca. 1 times varighed, typisk en kirkekoncert. Pris kr. 4000,- + transport.

Koncert i to afdelinger a ca. 45 og 35 min. med pause. Pris kr.  5000,- + transport.



Programeksempel:

Refolia/kirkeprogram
Torrild Kirke 24/5 2009 19:30

Silvius Leopold Weiss Fantasie
1685-1756 Sarabande

Fuga

Toru Takemitsu All in Twilight, 4 pieces for guitar
1930-1996

Peter Bruun:  Refolía, rytmiske og tonale forandringer over La Folia  (2008)
f. 1968

Manuel Maria Ponce Variationer over et tema af Cabezon
1882-1948

Yuquijiro Yocoh Sakura, tema og variationer
f. 1925

Bryan Johanson  La Folía Folio (1995)
f. 1951
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