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Kära musikälskare!
Vi i styrelsen för Collegium Musicum är
så stolta och glada över att kunna bjuda
in er till ett spännande kammarmusikår
2018-2019!
Vi strävar efter att ha ett så varierat
utbud som möjligt och därmed bjuda
på nya spännande upplevelser i vår
musikaliska värld.
Förra året försökte vi – glädjande nog
med viss framgång – att nå en delvis ny
publik.
Det är viktigt för oss att erbjuda professionella musiker men vid något tillfälle
under året bjuder vi på konsert med s.k.
amatörer.
Vi måste välja konserter som våra
medlemmar vill komma på men vi vill

också ha ett utbud som attraherar nya
medlemmar.
Vi är ju en liten men ack så viktig förening. Utan kammarmusik blir livet inte så
innehållsrikt som med!
Helt fantastiskt kul är det att kunna
presentera musiker som en gång startat
sin musikaliska utbildning i Uddevalla.
Ett sådant exempel är Åsa Thyllman,
operasångerska som gästar oss i mars
2019.
Se alla konserter i vårt höstprogram och
boka in datum, plats och tid redan nu så
ses vi i musikvimlet.
Välkomna önskar vi i styrelsen genom
Majsan Ågren, ordförande

* * *

VÄGUS

Beethoven på utflykt och Tjajkovskijs femte
Tisdag 2 oktober kl 18.00
Östraboteatern, Uddevalla
VÄGUS, Västra Götalands UngdomsSymfoniker är formidabla unga musiker
som spelar klassiskt på ett sätt som inte lämnar någon utanför. Med hårdfakta,
vacker musik och spännande
teater berättar Sveriges
roligaste symfoniorkester om
Beethovens kamp mot oddsen
att bli en stor kompositör med
utdrag ur många av hans stora
symfonier.
Andra delen innehållet endast
en stor symfoni - Tjajkovskijs
femte - kanske den mest
älskade av alla romantiska
symfonier.

Teental och Nandini
Lördag 20 oktober kl 14.00
Bohusläns museum, Uddevalla
En exklusiv musik- och dansföreställning och ett möte
mellan indisk och västerländsk
tradition. Meditativt,
improviserat och traditionellt.
Kompositioner, sånger och
graciösa rörelser med
ursprung i en månghundraårig
musik- och danstradition.
Traditionell klassisk
tempeldans tillsammans med
Nordindisk och Sydindisk
klassisk musik.

* * *

Duo Magnus och Irina
Foto: Christopher Hästbacka

Fredag 26 oktober kl 16.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Unik klangvärld! I maj 2017 vann duon
utmärkelsen Ung & Lovande som arrangeras
av Svenska Kammarmusikförbundet.
Motiveringen löd: “Med lysande artisteri
och självklar scennärvaro, suveränt samspel
och teknisk briljans, bjuder musikerna in
lyssnaren till en unik klangvärld”.
Magnus och Irina träffades under sina Masterstudier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och har spelat ihop sedan 2015. Deras
breda repertoar innehåller musik av Debussy,
Brahms, Penderecki, Hillborg men också
egenkomponerad musik.
Medverkande: Magnus Holmander, klarinett,
Irina Serotiuk, ackordeon

* * *

Utöver våra egna konserter, så medverkar vi vid kör- och orkesterverket
Förklädd Gud. Folkoperans ensemble, musiker från Göteborgssymfonikerna,
Uddevalla kammarkör, dragspelsvirtuosen Lelo Nika. Recitatör: Lill Lindfors.
Lördag 10 november kl 18.00
Östraboteatern, Uddevalla

Schuberts Winterreise i nytt format
Lördag 24 november kl 16.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Pianisten Daniel Beskow och barytonsångaren Johannes Held har tillsammans med
regissören Ebbe Knudsen utarbetat ett alldeles eget sceniskt koncept för att framföra Schuberts klassiska sångcykel Winterreise. Här skapar musikerna med scenisk
gestaltning och konstnären Jörn Kaspuhls illustrationer en förtätad stämning i de 24 sångerna som
handlar om kärlek, svek, längtan och livets slutliga
destination.
Ur recension av konserten från Gefle Dagblad:
“Johannes Held äger förutom en ljuvligt nyansrik och
välartikulerad baryton också förmågan att gestalta
handlingen fysiskt. Hans olycklige vandrare är både
rörande charmig och stark i uttrycket... Även pianisten
Daniel Beskow äger full kontroll på scenen och bidrar
med stilla agerande vid flygeln, samtidigt som han bjuder
på ett mycket fint, koncentrerat och avklarnat uttrycksfullt
pianospel. Tillsammans skapar de en dynamisk helhet full av
närvaro”.

* * *
Collegium Musicums mål är enligt stadgarna “att stödja och utveckla musiklivet i den del av
Bohuslän för vilken Uddevalla är centrum, i första hand kammarmusiken”.
Medlemsavg. för säsong 2018-2019: 250 kronor per person.
Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får även
information om föreningens konserter samt 100 kronor rabatt på biljettpriset.
Ungdomar under 20 år kan teckna årskort för 50 kronor, vilket ger fritt inträde under ett år
till alla våra konserter.
Föreningens bankgiro: 790-7777.
Biljetter kan förköpas hos Bohusläns museum, tel. 0522 65 65 01 eller via www.nortic.se
Besök gärna vår hemsida för aktuell information: www.collegiummusicum.se
Collegium Musicum tillhör Kammarmusikförbundet, i likhet med Vänersborgs Musikförening, Trollhättans Konsertförening och Musik i Stenungsund, med vilka vi har visst
samarbete. Våra medlemmar får rabatt på dessa föreningars konserter.
Collegium Musicum får stöd av Uddevalla Kommun samt av Statens Kulturråd.
Med reservation för ändringar.
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