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Musikvänner!
Det har blivit 2019 och ett nytt år med
härliga musikupplevelser. Vi har satt
ihop ett fint och varierat program som
vi hoppas skall uppmuntra alla till att
komma och lyssna.
Hösten 2018 bildades Kammarmusik i
Väst där vi i Collegium Musicum är en
del av gruppen. De andra medlemmarna är kammarmusikföreningar från
Borås, Trollhättan, Vänersborg, Göteborg, Lerum och Lidköping. Kultur i
Väst har varit motorn till det hela och
vi ska samarbeta i ett projekt som lite
Göteborgs-lustigt döpts till Musik så in
i Norden.
Vi skall varje termin i två år bjuda på
musiker och musik från våra nordiska grannländer. Spännande tycker
vi och startar hösten 2019 med en

UmeDuo

blåsarkvintett från Dannmark. Carion
heter gruppen och är prelliminärbokade
till slutet av november.
Men till dess så har vi våren och sommaren. Vi har ett samarbete med Föreningen Norden och Konstföreningen för
att på så sätt kunna få många konsertbesökare. En härlig blandning av opera,
cello med slagverk, konst och musik
med Frida Kahlo och så lite barock på
Gustafsberg.
För dig som inte är medlem i Collegium
Musicum så hoppas jag att du blir intresserad och blir me´! Ett gott stöd för
att vi ska kunna fortsätta. För dig som
är medlem så tackar jag så mycket och
hälsar er alla varmt välkomna till vårens
och sommarens program.
Vi ses! Majsan Ågren, Ordförande

* * * *

Söndag 3 mars kl 14.00
Folkets Hus, Uddevalla
UmeDuo:
Cello- och slagverksduon UmeDuo
framträder internationellt med en
mångsidig repertoar och har etablerat
sig som en av Sveriges mest eftersökta
kammarmusikgrupper. Systrarna Erika
och Karolina Öhman, födda i Umeå,
grundade duon 2008 och har framträtt
runt om i Europa.
I Uddevalla blir det musik bl.a. av
J.S. Bach, Isaac Albéniz, Anahita Abbasi,
Claude Debussy, Juliana Hodkinson.

Åsa Thyllman
Lördag 23 mars kl 16.00
Nordens sal på Hotell Bohusgården, Uddevalla
Åsa Thyllman, sopran. Michael Engström, piano.
Åsa är en dramatisk sopran med rötter i Göteborg, Orust och Uddevalla.
Med studier i på Royal Academy of Music i London och Masterutbildningen
på Operahögskolan i Stockholm (examinerades 2013).
Under hösten 2017 gjorde Åsa titelrollen i Folkoperans uppsättning av Turandot.

* * *

Hyllning till Frida Kahlo
med Duo CANTILENA
Lördag 27 april kl 16.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Ett gemensamt arrangemang med Uddevalla Konstförening
Duo CANTILENA, Anna BomanHald, flöjt och Sabina Agnas, gitarr hyllar FRIDA
med spännande musik av bl.a. A. Piazzolla, J. Ibért, M. Ravel, E. Satie, E. Bozza,
Eva Möller samt Fridas egna färgsprakande målningar.
En scenbild växer fram med spår av kvinnan och konstnärinnan Frida, storbildskärm
med massor av målningar. Det är en scenisk, musikalisk hyllning till den mexikanska
konstnärinnan FRIDA KAHLO.

Duo Gelland
Söndag 16 juni kl 16.00
Societetshuset, Gustafsberg
Duo Gelland.
Cecilia och Martin Gelland.
Sveriges främsta violinduo, Duo Gelland firar
25 år under 2019/2020 och besöker bl.a. oss
på nytt i Uddevalla.
Den här gången tar vi emot dem i det fina
Societetshuset på Gustafsberg.

* * *

Gitta-Maria Sjöberg
Måndag 12 augusti kl 18.00
Bohusläns museum, Uddevalla
Nordic Song Festival hålls i Trollhättan och Vänersborg.
I Uddevalla blir det en konsert med mästarkursstudenterna och med Gitta-Maria Sjöberg.
Se info på www.nordicsongfestival.com

* * * *

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”.
Som medlem stödjer du föreningens verksamhet och får även information om föreningens
konserter samt 100 kronor rabatt på biljettpriset. Medlemsavg. för säsong 2018-2019:
250 kronor per person. Föreningens bankgiro: 790-7777.
För dig som blir ny medlem nu under våren inkluderar medlemsavgiften även kommande
säsong 2019/2020.
Biljetter kan förköpas via www.nortic.se (ingen extra avgift). Visa då bara upp biljetten på
din telefon (behöver ej skrivas ut). Biljetter kan också förköpas hos Bohusläns museum.
Ungdomar under 20 år har fritt inträde till alla våra konserter.
Besök gärna vår hemsida för aktuell information: www.collegiummusicum.se
Collegium Musicum får stöd av Uddevalla Kommun samt av Statens Kulturråd.
Med reservation för ändringar.
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