
Japan has kobe beef. Denmark has Haugaard Hereford.

Haugaard Hereford er gået i makkerskab med Scandinavian Cello School i et helt nyt eksperiment: opdræt af
fritgående Hereford-køer til lyden af klassisk musik.

Kom til åben gård hos Haugaard Hereford sammen med køerne og 8 internationalt prisvindende cellister
fra SCS, og tag del i en helt unik oplevelse - og naturligvis med gældende corona-regler overholdt!

Hils på køerne og hør musikerne spille et vidunderligt program, præsenteret af Peter Kær som du måske kender som
vært på: Hvem vil være millionær.

Der er mulighed for at nyde smagsprøver fra Haugaard Hereford, og udover det kan man købe HH burgers
som er blevet forberedt af pop up café Mad&Ro og fadøl fra Stevns Andelsbryggeri / Kasper Brew Co.

En del af billetsalget går til Børns Voksenvenner Køge (en forening som danner venskaber mellem unge / børn med
spinkelt familie-netværk). Børns Voksenvenner Køge dækker også Stevns kommune og pengene fra salget vil blive
brugt til at hjælpe børn og unge i Stevns kommune med at få en Voksenven.

Søndag d. 25 April 2021 
(Haugaard Hereford - Lundeledsvej 5, Lund, 4673 Rødvig)

Arrangementet afholdes to gange samme dag med et maksimum på 35
personer pr. gang.

Kl. 12.00 - 14.00 (musikken begynder 12.30)
Kl. 15.00 - 17.00 (musikken begynder 15.30)

Deltagelse 250,- pr. person / Reservation via e-mail er obligatorisk -
office@scandinaviancelloschool.com / Intet billetsalg ‘ved døren’
 

For jer der har børn gennemfører vi dagen før et særarrangement dagen før - hvor børnene hører musik og nyder oplevelsen af
dyrene og den fine stemning der bliver skabt! Lørdag d. 24 April 2021 / kl. 10.00 - 11.30 
Pris pr. barn 25,- samt for voksne der ledsager pr. billet 100,- / Reservation via e-mail er obligatorisk -
office@scandinaviancelloschool.com  / Obs: Dette arrangement er specielt sammensat for de yngre årgange og uden prøvesmagning
mm. - der vil ialt være plads til 35 deltagere. 

I 6 generationer har Haugaard-familien været landmænd i Lund på Stevns, en historisk landsby syd for København. I 1985 begyndte
de at opdrætte deres køer under blå himmel og i frisk luft med havudsigt, tæt ved UNESCO Verdensarv Stevns Klint.

Scandinavian Cello School (SCS) blev skabt for 5 år siden som en fond til at støtte, uddanne og promovere unge cellister. I 2018
flyttede SCS til Stevns og åbnede verdens første permanente cellocenter og retreat. Nu støtter stedet også kunstnere og musikere
fra alle brancher, samtidig med at det tilbyder ophold for musikinteresserede og forretningsfolk.

For første gang optræder SCS Cello Ensemble sammen i Danmark. Denne unge dynamiske gruppe åbner et vindue til fremtidens
generation af klassisk musik. 8 medlemmer af SCS Cello Ensemble har sammen vundet mere end 100 nationale og internationale
konkurrencer og præsenterer et unikt program med originale virtuose arrangementer for cello ensemble.

Vi følger alle corona-regler. Projektet afholdes udendørs med afstandskrav på 2 meter.
Husk varmt tøj. Mundbind og coronapas er ikke påkrævet

 


