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Välkomna till musikåret
2016/2017 med
Collegium Musicum!
I augusti inleder vi hösten med vårt
årsmöte på Sjömanshusmuseet.
Vi ser fram mot ett spännande år där vi tar
en del nya grepp och satsar på att utveckla
föreningen och styrelsen på olika sätt. Bland
annat ger vi utrymme i programmet för
eventuellt spontana programpunkter, arbetar
för mer delaktighet och dialog, fler samarbeten och spinner vidare på nya idéer. Detta
är en process som behöver och får ta sin tid.
Vill du själv som medlem engagera dig
mer i föreningen eller har tips, tankar och
idéer vill vi gärna att du kontaktar oss!
Det kommande musikåret innehåller en
god och avvägd blandning. Först ut, i
september, är Zarassi Trio med lyrik och
musik av nordiska, sydamerikanska samt
persiska tongångar i en härlig mix. Detta
följs av en konsert i november med piano
och violin av två unga supertalanger.
Vi planerar också en konsert i oktober
tillsammans med Uddevalla kammarorkester
som gästas av Kalle Stenbäcken.
I februari får vi njuta av en etablerad och
gedigen saxofonkvartett följt av en lovande
österrikisk stråkkvartett i april.
Den årliga och uppskattade lärarkonserten
avslutar Collegium Musicums musikår.
Vi hälsar Er hjärtligt välkomna till våra
konserter och ett nytt spännande år med
Collegium Musicum!
Styrelsen, Collegium Musicum
Årsmöte
Söndag 28 augusti kl 18.00
Sjömanshusmuseet, Uddevalla
Underhållning av elever från Sinclair

Zarassi Trio
Lördag 10 september kl 16.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Skönsång ackompanjerad av nyckelharpa
och bandonenon.
Ett lyrik- och musikprogram, vävt av
vemodiga nordiska tongångar, sydamerikansk och persisk värme förmedlat
av skönsjungande sopranen Negar Zarassi,
Hedda Heiskanens skira nyckelharpa och
bandoneonisten Juanjo Passo.
Samarrangemang med Kultur i Väst

Vi planerar ett samarrangemang med
Uddevalla Kammarorkester enligt
följande:
Pianokonsert med Kalle Stenbäcken
och Uddevalla Kammarorkester
Lördag 15 oktober kl 16.00 Pingstkyrkan,
Uddevalla
Pianisten Kalle Stenbäcken framför tillsammans med Uddevalla Kammarorkester
Beethovens Pianokonsert nr. 3
Dessutom en uvertyr samt Haydns 99:e
symfoni.

Caroline Goulding & Danae Dörken
Violin- och pianokonsert
Lördag 26 november kl. 16.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Caroline Goulding, violin och Danae
Dörken, piano, två unga supertalanger
som erövrar världsscenerna.
Samarrangemang med Kultur i Väst

Rollin´Phones saxofonkvartett
Lördag 11 februari kl 16.00
Lokal, se annonsering
Fyra spelglada, väletablerade och rutinerade musiker firar 30-årsjubileum. Spelar
musik av spännande kvinnliga tonsättare.
Samarrangemang med Kultur i Väst

Minetti Quartet
Lördag 1 april kl 16.00
Lokal, se annonsering
Minetti Quartet är en ny lysande stjärna på
stråkkvartetthimlen. De unga musikerna
kommer från Österrike.
Samarrangemang med Kultur i Väst

Årliga, vårliga lärarkonserten
Söndag 11 juni kl 16.00
Societetshuset, Gustafsberg, Uddevalla
Kulturskolans lärare avslutar som vanligt
vårsäsongen med sin sedvanliga konsert.

Collegium Musicum
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 2016-2017:
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 99 eller via vår
hemsida.
Besök gärna vår hemsida för aktuell information: www.collegiummusicum.se
Under fliken BLOGG skriver vi upplevelser
om våra konserter. Ni får gärna svara eller
kommentera upplevelser. Vi är även med på
Facebook. Tryck på symbolen F.
Föreningen 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.

UDDEVALLA KOMMUN
KULTUR OCH FRITID

