Nyhetsbrev 1, januari 2011
www.stodemusikvecka.nu

Britta Byström skriver
för Stöde Musikvecka

Libor Sima från Tjeckien är en
framstående kammarmusiker på
instrumentet fagott och en bländande
jazzmusiker på instrumentet
tenorsaxofon. Han har gästat Stöde
tidigare, och återkommer i år i båda dessa
roller, kanske till och med i en tredje
roll...

Det blir Britta Byström, 34, en av Sveriges mest framstående nutida
kompositörer, som skriver årets uruppförande för Stöde Musikvecka, ett
verk för horn, violin och piano.
Britta är uppväxt i Sundsvall som hon lämnade efter ett knappt år på
gymnasiet för musikhögskolan i Stockholm, där hon fortfarande är bosatt.
-Kan man försörja sig som kompositör i Sverige idag?
-Jag kan, svarar Britta kort.
Och när hon berättar om nyss avslutade och kommande uppdrag förstår
man att hon är fullt sysselsatt i sitt yrke. Hon har under några år varit
”hustonsättare” hos Västerås sinfonietta (en symfoniorkester) arbetar just
nu med det sista stycket för orkestern, en symfoni, så följer en kvartett till
en finsk ensemble som skall uruppföras i Åbo under
kulturhuvudstadsårsfirandet där. Fler uppdrag är under förhandling
I december förärades hon Karin Malmefors tonsättarpris, som delas ut av
Musikaliska akademin.
För Stöde Musikvecka är det förstås ärofullt att återigen kunna presentera
ett uruppförande.
Britta Byströms verk kommer uruppföras i Musikveckans
avslutningskonsert lördagen 30 juli.

Fri entre till alla
under 18 år!

Från och med sommaren 2011 går
barn och ungdomar under 18 år in
gratis på Stöde Musikveckas
arrangemang

Preliminärt program:

Stöde Musikvecka 25-30 juli 2011
(närmare presentation och förändringar presenteras fortlöpande på vår hemsida)

Måndag 25 juli

19.00

Tisdag 26 juli

14.00
19.00

Onsdag 27 juli

13-16
19.00

Torsdag 28 juli

13.00
19.00

Anders Larsson
årets dragspelare
Anders Larsson är den flyhänte
dragspelaren från Dalarna som
gästade oss i en jazzkonsert
tillsammans med andra musiker för
ett par år sedan.
Nu kommer han tillbaka som solist
i en dragspelskonsert tillsammans
med Henrik Larsson, bas och Sölve
Olofsson, gitarr.
-Det blir blandad dragspelsmusik,
en del Carl Jularbo och en del
gammal 30-talsswing, säger
Anders.

19.00

Fredag 29 juli

14.00

19.00

23.00

Lördag 30 juli

13.00
15.00

Skicka vidare
Sprid gärna det här nyhetsbrevet till
alla i din bekantskapskrets som du
tror har intresse av att få
information om Stöde Musikvecka.
Nyhetsbrevet görs av Eva och
Stefan Groth (foto), vi nås på
adressen eva.groth@stodekult.se

19.00

Invigningskonsert med Lars Jönsson,
Stöde kyrka
Orgelkonsert med Håkan Dahlén, Stöde
kyrka
Göran Månsson Band, (Göran
Månsson, flöjter, Daniel Ek, gitarr, luta,
Petter Berndalen, slagverk) gäst, Görgen
Antonsson, ”Görgen med G”. Bethel
”Hemvändardagen” - musiker med
rötter i Stöde på Huberget
Kammarmusik, Lars Jönsson och hans
internationella ensemble, Stöde kyrka
Rock/Streetdance/Breakcance
workshop planeras Stödehuset
Jazzkonsert med Libor Sima och
Daniel Tillings trio. Stöde kyrka
Kammarkonsert med Lars Jönsson
hans internationella ensemble. Sköns
kyrka
Dragspelskonsert med Anders
Larssons trio, Anders Larsson,
dragspel, Henrik Larsson, bas och Sölve
Olofsson, gitarr. Huberget
Kammarkonsert med Lars Jönsson och
hans internationella ensemble. Stöde
kyrka
”I ton och bild”, pianomusik med Lars
Jönsson till bilder av Sigurd Jönsson.
Bethel
Familje MUSikal med ”Snårpan”.
Huberget
Eftermiddagskaffe i Örtagården,
Mittfolket
Avslutningskonsert med Lars Jönsson
och hans internationella kammarensemble, bl a uruppförande av verk av
Britta Byström. Stöde kyrka

Senaste nytt finns alltid på vår hemsida:

www.stodemusikvecka.nu

