Uddevallas
kammarmusikförening

KONSERTPROGRAM
HÖST 2019 - VÅR 2020

Musikvänner!
I handen - eller på nätet - har du nu vårt generalprogram
för hösten 2019 och våren 2020.
Vi är glada och inte så lite stolta i styrelsen över att
presentera detta spännande program.
Vi hoppas att det ska falla i smaken och att vi får
många konsertbesökare?!
Du är varmt välkommen!
Majsan Ågren
Ordförande i Collegium Musicum

* * * *

Norsk Afton
med musik från Norges Nationalromantiska period
Günter Voss, violin/altviolin/hardingfela
Kurt Wiklander, piano
Söndag 22 september kl 14.00
Folkets Hus, Uddevalla
Günter Voss har bl.a. tjänstgjort flera decennier som 1:a violinist och
konsermästare i Kristiansand Symfoniorkester i Norge.
Kurt Wiklander har konserterat i de flesta europeiska länder
inklusive f.d. Sovjetunionen samt i USA.
Han har gjort ett flertal radio- TV inspelningar
både som organist och pianist.
Musik av bl.a.:
Edvard Grieg ( 1843-1907 )
Christian Sinding ( 1856-1941 )
Sigurd Lie ( 1876-1904 )
Johan Severin Svendsens ( 1840-1911 )
Sven Nyhus ( 1932- )

Duo Winiarski/Carron
Vinnare i kammarmusikbiennalen
Ung & lovande 2019
Söndag 20 oktober kl 14.00
Folkets Hus, Uddevalla
Juryns motivering: ”Med stark gemensam
gestaltning skapas en förtätad och känslofylld atmosfär i rummet. Genom moget och
modigt samspel fångas lyssnaren.”
Kristina Winiarski, cello, och Pontus
Carron, piano, började spela tillsammans
2015 under sin studietid vid kammarmusikutbildningen på Edsbergs Slott i Stockholm.
De är båda mycket aktiva som kammarmusiker och har med sin duo gett konserter
i bl.a. Konserthuset i Stockholm, Classeek
Winter Festival i Genève och i Uppsala
Konsert och Kongress.

Blåsarkvintett CARION

Lördag 23 november kl 16.00. Bohusläns museum, Johnssonsalen, Uddevalla
Dóra Seres, Flöjt, Egils
Klarinett, David M.A.P.
ˉ
ˉ Upatnieks, Oboe, Egils
ˉ Šefers,
Palmquist, Horn, Niels Anders Vedsten Larsen, Fagott .
Carion har utvecklat en unik stil, där de spelar allt utan noter. Frånvaron av notställ
ger musikerna stor frihet att kommunicera med varandra och med publiken. Det
tillåter också en koreografi som följer
musiken och som avslöjar musikens
inre struktur. Detta tillför en extra
dimension till konsertupplevelsen,
som gör den mera avantgardpräglade delen av repertoaren mera
lättillgänglig.
Carion har vunnit priser vid flera kammarmusikstävlingar. De vann förstapris
vid Marco Fiorino International
Chamber Music Competition i Turin,
Italien 2006. I maj 2011 vann Carion
bronsmedalj i Osaka Internationell
kammarmusik Festa.

Samtidigt som...
Söndag 9 februari kl 14.00
Folkets Hus, Uddevalla
Gunnar Eriksson från Ljungskile,
berättar om bakgrunden till sitt
musiklandskap, hur olika världar kan
leva sida vid sida i ett stycke musik
och om hur en på 50-talet
inköpt grepptabell för gitarr
på Frithiofs musik visade vägen till
den musik han gör idag.
Medverkande:
några musikvänner.

Beethoven 250 år
Solopianokonsert med Erik Risberg
Söndag 15 mars kl 14.00
Folkets Hus, Uddevalla
Erik Risberg spelar och samtalar om
Beethovens musik.
Erik har varit orkesterpianist i GSO,
Göteborgs Symfoniker, sedan tidigt
80-tal. Lektor i musikalisk gestaltning
vid Högskolan för scen och musik,
Göteborgs universitet.
Flitig kammarmusiker, ofta som
duo-pianist tillsammans med Bengt
Forsberg, och föreläsare.
Ett samarrangemang med
Uddevalla Humanistiska Förbund.

Trio Frón
Torsdag 2 april kl 18.00
Bohusläns museum,
Johnssonsalen, Uddevalla
Áshildur Haraldsdóttir, flöjt
Bryndís Halla Gylfadóttir, cello
Anna Guðný Guðmundsóttir, piano
“Frón” är det gamla alternativa
namnet för Island.
Trions medlemmar bor på Island
och arbetar som musiker vid
Iceland Symphony Orchestra.
Alla tre är också mycket aktiva i
andra delar av det musikaliska livet
på Island. De har även medverkat
som solister med orkestrar i
Europa, U.S.A., Asien och Afrika.

Jenny Lind 200 år
Duo Karhuluoma-Andersson
Söndag 14 juni kl 16. Gustafsberg, Societetssalongen, Uddevalla
Duo Karhuluoma-Andersson framför de största sånger och arior som berättar livshistorien om en svensk världsstjärna. Jenny Lind var Sveriges första internationella
superstjärna. Hon blev populärt
kallad ”den svenska näktergalen”
och de som ville se henne uppträda
behövde betala en årslön eller mer
för en konsertbiljett. Musik av
Stenhammar, Mendelssohn, Mozart,
Bellini, Verdi.
Sopran Noora Karhuluoma och pianist
Ida Andersson är en musikalisk duo
man sent glömmer. Sedan 2016 har
de framfört lied- och operaprogram
över hela Sverige, Danmark och
Finland och fångat publiken med sina
stämningsfulla konserter.

UDDEVALLAS KAMMARMUSIKFÖRENING

COLLEGIUM MUSICUM
Vi arrangerar konserter med högkvalitativa nationella och internationella mindre
musikgrupper, normalt mellan två och fem musiker. Företrädesvis klassisk
och nutida konstmusik.
Ofta är vi i en intim mindre lokal för att uppleva närhet till musiken.
På sommarhalvåret ibland i Societetshuset på Gustafsberg.
Medlemmar får alltid 100 kr rabatt på entréavgiften vid våra egna konserter.
Normalt är entréavgiften 250 kr för icke medlemmar och 150 kr för medlemmar.
Ungdom och studerande har fritt inträde.
Biljetter säljs vid konsertens entrè, men kan också förköpas via
www.nortic.se, sök på “Collegium Musicum”.
Medlemsavgiften är 250 kr per verksamhetsår och gäller till augusti 2020.
Betala 250 kr på bankgironr 790-7777 eller med Swish på nr 1234807947.
Ange namn och epostadress. Om du inte har epost får du ange
namn och bostadsadress.
Du kan också betala i samband med ditt konsertbesök.

* * *

Föreningens adress: Collegium Musicum, c/o Majsan Ågren,
Strandvägen 5A, 457 72 Grebbestad. ordf@collegiummusicum.se
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 era upplevelser.
Vi är även med på Facebook.
Collegium Musicum får stöd av Uddevalla Kommun och av Statens Kulturråd.
Föreningen tillhör Kammarmusikförbundet.
Våra medlemmar får även rabatt på konserter arrangerade av Vänersborgs
Musikförening och Trollhättans Konsertförening.
Med reservation för ändringar.

UDDEVALLA KOMMUN
KULTUR OCH FRITID

STÖD KAMMARMUSIK I UDDEVALLA!
BLI MEDLEM I UDDEVALLAS
KAMMARMUSIKFÖRENING,
COLLEGIUM MUSICUM
JU MER MEDLEMMAR,
DESTO FLER FINA KONSERTER I UDDEVALLA

