Nyhetsbrev 2-2010 Juni
Stöde Musikvecka 5 år!
Mån 26/7
Stöde kyrka
19.00

Romantikens mästare - en konsert tillägnad 200-årsminnet av Frederic Chopins
och Robert Schumanns födelse. Lars Jönsson, piano.Entré 150 kr

Tis 27/7 Afrikansk workshop, trummor, dans och sång, tillsammans med
Bethel
Edo Bumba och den kenyanska gruppen Sauti Sol, för alla från 8 år och uppåt
13.00-16.00
(I samarbete med Musiklägret, Ede.) Anmälan till Kerstin 070/569 34 81 Fri entré.
19.00
Konsert med Edo Bumba och Sauti Sol samt workshopdeltagare.Entré 150 kr
Efter konserten serveras soppa, 60 kr

Biljetter till Stöde Musikvecka finns att köpa hos
Entré Sundsvall, tel
060-15 54 00 och
Stöde Närköp tel
0691-10 310 samt
vid entrén

Ons 28/7
Dinkeli, dunkeli doja, nu ska vi dansa och skoja, Dansworkshop för barn
Huberget 11.00 från 5 år och föräldrar. Tove Liljedahl. Anmälan till Kerstin 070/569 34 81 Fri entrè
Huberget
13.00 - 17.00
Stöde kyrka
19.00

Tors 29/7
Huberget 14.00
Stöde kyrka
19.00
Sköns kyrka
19.00

Om du bott i Stöde hade du varit hemma nu - Musiker och sångare med
rötter i Stöde underhåller. Fri entré
Den blomstertid nu kommer. Våren i musiken! Bland annat uruppförande av verk
av den isländske tonsättaren Atli Heimir Sveinsson. Lars Jönssons internationella kammarensemble

Med dragspelet genom tiderna - Dragspelskonsert med Nils Fläcke. Entré 100 kr
En blågul blues på en röd cykel. Jazzkonsert med Claes Jansson och
Mikael Skoglund, piano. Entré 150 kr.
.
I folkmusikens
spår. Folkmusik och poesi har alltid inspirerat konstnärer genom
århundradena En konsert med vacker och spännande musik och poesi. Lars Jönssons
internationella kammarensemble. Fri entré

Fre 30/7
Från tango till blues, orgelkonsert med domkyrkoorganist Fredrik Sixten
Stöde kyrka 14.00 Entré 100 kr
Stöde kyrka 19:00 På tu man hand - Fyrverkeri på två pianon, Lars Jönsson och Dunja Robotti.
Entré 150 kr

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.

Lör 31/7
14.00
Örtagården vid
Stöde kyrka
Stöde kyrka
19.00

Eftermiddagskaffe i Örtagården, medeltida musik med lekare Jan-Ove Karlsson, Hudiksvall. Naturfotoutställning i Församlingshemmet av och med naturfo
tograf Sigurd Jönsson, Skattungbyn. Örtagårdsföreningen säljer fika. Ta med
egen stol. Fri entré
Avslutningskonsert - virtus kammarmusik, uruppförande av Urban Östlunds verk
”...sköra ting” samt musik av det legendariska konstnärsparet Clara och Robert Schu
mann. Lars Jönssons internationella kammarensemble. Entre 150 kr

Lars Jönssons internationella kammarensemble består av Lars Jönsson
och Dunja Robotti, piano, Gudrun Ingimars, sång, Veronika Fuchs, flöjt,
Matthias Neundorf, violin samt Mario De Secondi, cello.
Detaljerat program till kammarkonserterna finns på vår hemsida

www.stodemusikvecka.nu
Nyhetsbrev:
Eva o Stefan Groth

Stöde musikvecka bjuder
på två uruppföranden
Den isländske tonsättaren Atle Heimir Sveinsson, född
1938, började ta pianolektioner vid 10 års ålder och
tog diplom vid Musikhögskolan i Reykjavik vid 19 års
ålder. Efter studier i komposition och instrumentering
vid den statliga akademin i Köln räknas han nu som en
av de mest spännande nordiska tonsättarna. Han har
fått Nordiska Rådets musikpris och är ledamot av
Svenska Musikaliska Akademin. Onsdag 28 juli
uruppförs hans tonsättningar i Tomas Tranströmers
Haikudigter i Stöde kyrka

Kontaktpersoner:
Kerstin BrandellSvensson
0691/ 102 34
Sten Näslund
0691/100 82

Onsdagseftermiddagens
program på Huberget har fått
namnet ”Om du bott i Stöde
hade du varit hemma nu” och
presenterar Stödebor från
när och fjärran.
Från Birmingham kommer
sångpedagogen och operasångerskan Christine Sjölander,ackompanjerad av
Emelie Linde, från Stockholm
jazz-sångerskan Karin
Holmlund som ackompanjeras
av Edvard Holmlund, Vi får
också möta durspelsgruppen
Scendraget, Helena ForsbergÖdmark med Sören Ödmark
och David, Gustav och Josefin,
Annie Goebel med Erik
Wacklén, Joel Persson och
Lindeberg & Söder
Vi har förstås varit i kontakt
med många fler som av olika
anledningar inte har haft
möjlighet att medverka

Kompositören och pianisten Urban Östlund är
född 1953 i Sundsvall och uppvuxen i Skön. Efter
studier i piano och musikvetenskap utsågs han
1982 av Kungliga Musikaliska Akademin till det
årets Wilhelm Freund-pianist. Sen oktober 1982
arbetar Urban som repetitör vid Mozarteum i
Salzburg, Österrike, där han också undervisar i
musikteori och är verksam som pianist i olika
sammanhang.
Som tonsättare skriver han teatermusik, musik
för många pianon och
många verk för den
mänskliga rösten.
Lördag 31 juli uruppförs ”...sköra ting” en
tonsättning till ord av Karin Boye.

Den verkliga stamgästen:

Veronika till Stöde
för sjätte gången
Veronika Fuchs var i Stöde redan innan Stöde Musikvecka
fanns. Flöjtisten Veronika konserterade med Lars Jönsson
några gånger på den tiden Lars Jönsson gästade oss för en
konsert om året eftersom de två har samarbetat mycket i
hemlandet Tyskland.
Veronika spelar i många olika symfoniorkestrar och är
verksam som kammarmusiker och solist runt om i
Europa. Det var hon som för några år sen undrade om det
var möjligt att låna en cykel under Musikveckan för att se
sig om i Stöde, något som växt till att stödebor lånar ut
cyklar så att alla våra musiker har chans till en lånecykel.
Här kommer Veronika till kyrkan för en konsert,
cyklande i långklänning

.

