Nyhetsbrev 2-2009 Juni
Program Stöde musikvecka 2009
Måndag 27.7

Tisdag 28.7

Onsdag 29.7.

Torsdag 30.7

Fredag 31.7.

Hjälp oss att
sprida
nyhetsbrevet!
Det här nyhetsbrevet
är en del i vårt arbete
med att göra Stöde
Musikvecka känd för
alla musikälskare.
Vi uppskattar om du
vill hjälpa oss genom
att skicka brevet
vidare till kontakterna
i din e-postlåda.

Lördag 1.8.

kl.19.00 Invigningskonsert i Stöde kyrka. Konsertpianisten Lars Jönsson och
hans internationella kammarensemble, Veronica Fuchs, flöjt, Nikolaus Friedrich,
klarinett, Melinda Paulsen, sång, Mario de Secondi, cello, Natalia Wächter,
violin, Mattias Wächter, viola, Park Stickney, harpa.
Musik av Händel, Haydn, Mertl, Ravel, Bernstein mfl
kl.13.00 En lärare möter sin elev. Orgelkonsert i Stöde kyrka, Ann-Kristin
Färnström och Emil Lindahl Fri entré
kl.19.00 Frispel i Stöde kyrka. Ett eldigt medeltida Europa, en doft av Orienten
toppad med en gnutta norrländskt snus. Göran Månsson, Agneta Hellström och
Claudia Muller bjuder på en unik musikalisk blandning med flöjter, slagverk,
spilopipa, mungiga mm
kl. 11.00 Musikpositivet. Musiklek för barn 4 -7 år i logen på
Huberget med Reinhold Peter Fri entré
kl. 14.00 Den fantastiska harpan. Jazzkonsert i Stöde kyrka med den
världsberömde harpisten Park Stickney
kl.19.00 Music for a While. Kammarmusikkonsert i Stöde kyrka, Lars Jönsson
och hans kammarensemble (se 27.7).
Musik av Copland, Bernstein, Haydn, Ginastera, Harbison mfl.
Orientalisk dans i logen på Huberget
kl.11.00 - 11.45 för barn 8 – 12 år och kl.12.00-13.00 för ungdom och vuxna.
Workshop med Maria Rudbo Begränsat antal platser.
Föranmälan 0691-52003, Rudbo Fri entré
kl. 14.00 Härnösands slagverksensemble på scenen Huberget
Ett sprakande program, en konsert som är en enda röra av humor, allvar
och virtuositet Fri entré
kl.19.00 Django Projekt. Jazzkonsert i Stöde kyrka med Gustav Lundgrens
kvartett. Gustav Lundgren och Martin Widlund, gitarr, Anders Larsson, dragspel
och Fredrik Lindborg, bas.
kl.19.00 Det kommer en höst. Kammarmusikkonsert i Sköns kyrka med Lars
Jönsson och hans kammarensemble (se 27.7)
Musik av Brahms, Stickney, Smythe, Waxman, Lindberg mfl
kl. 14.00 Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall i Det visa hjärtats örtagård,
Stöde . Ta gärna med stol eller filt att sitta på. Fri entré. Kaffeservering
OBS tiden! kl. 20.00 Människan och döden. En upplevelse i dikt och ton i
Stöde Kyrka. Skådespelarna Gunilla Nyroos och Lennart Hjulström
Lars Jönsson och hans ensemble ( se 27.7)
Uruppförande av kompositören Lennart Westmans verk över Bellmans vaggvisa
Lilla Carl. Musik av Brahms, Rangström, Purcell mfl
kl.14.00 Världsmusik i Stöde kyrka med den internationella gruppen Sumer
och Maria Rudbo, dans. Musik från Irak och den arabiska världen. Traditionella
och folkliga orientaliska danser.
kl.19.00 Mozarts älsklingar. Avslutningskonsert i Stöde kyrka.
Lars Jönsson och hans kammarensemble (se 27.7)
Musik av Mozart, Hindemith, Rorem och Brahms

Biljetter finns hos Entré 060-15 54 00, Stöde Närköp 069-10 310,
Din Stil 0691-610 96
Entré 150 kronor/konsert. Onsdag kl 14.00, 130:- med ST-kort.
Veckokort 800:- (nio konserter)
Under 18 år halva priset

mer info: www.stodemusikvecka.nu
Nyhetsbrev:
Eva o Stefan Groth

2009 års musikvecka i Stöde är den fjärde i ordningen. Kulturföreningen
Stödekult arrangerar med hjälp av bidrag från olika håll.
Cirka 25 personer arbetar ideellt för att veckan skall bjuda på stora
musikupplevelser med ett varierande program.
Tack vare vår konstnärlige ledare för kammarmusiken, förre
sundsvallsbon Lars Jönsson, sedan många år bosatt i Stuttgart, kan vi
bjuda på
många framstående kammarmusiker verksamma i
centraleuropa. Det kompletterar vi sedan musik från olika håll och i olika
stilar.

Kontaktpersoner;
Margareta Rudbo
0691/52 003
Sten Näslund
0691/100 82
E-post:
stodemusikvecka@datapost.se

Gunilla Nyroos och Lennart
Hjulström är två av vårt
lands stora karaktärsskådespelare, och det är med
stolthet vi kan presentera
detta par som tolkare av
bibeltexter
vid
fredagskvällens konsert som fått det
allvarliga namnet ”Människan och döden”. Den konserten börjar kl 20, alltså en
timme senare än andra
kvällskonserter.

Django Projekt, Stöde kyrka torsdag kl 19
Gustav Lundgrens kvartett består av Gustav Lundgren och Martin Widlund, gitarr, Anders
Larsson, dragspel och Fredrik Lindborg, bas och
saxofon. De bjuder på en en härlig jazzkväll i
Django Reinharts anda.
Melinda Paulsen, mezzosopran, är en av de gäster som
vi lyckats få till Stöde tack vare vår konstnärlige ledare
Lars Jönsson. Hon kommer att medverka vid många av
konserterna under veckan, bland annat vid ett
uruppförande av stödesonen Lennart Westmans verk
över Bellmans ”vaggvisa till lilla Carl”. Melinda Paulsen
är professor vid högskolan för musik och bildande konst i
Frankfurt am Main
Nordiska Blåsarkvintetten Sundsvall,
konsert med kaffeservering fredag kl 14 i
Örtagården vid Stöde kyrka.
Nordiska blåsarkvintetten är en del av
Nordiska Kammarorkestern, och har under
de senaste åren blivit erkänd som en av de
ledande blåsarkvintetterna i Sverige
Sumer är namnet på ett urgammalt
kulturområde som blomstrade kring floderna
Tigris och Eufrat flera tusen år före Kristus.
Sumer, Stöde kyrka, lördag kl 14
Musikgruppen Sumer har medlemmar från
Irak, Sverige och Norge och presenterar musik
från den arabiska världen och Irak, och
tillsammans med Maria Rudbo bjuds på traditionella och folkliga orientaliska danser.

.

