Nyhetsbrev 3, juni
Veckosammandrag för Stöde Musikvecka 2011
Måndag 25 juli 19.00 Lisztomania, invigningskonsert med Lars Jönsson, piano. Franz
Liszt 200 år! Stöde kyrka Entré 150 kr
Tisdag 26 juli 14:00 ”Bach’Orama” - orgelkonsert med Håkan Dahlén, Stöde kyrka
Entré 100 kr. Musik av Bach, Liszt, Hakim. Håkan Dahlén spelar på Stöde
kyrkas båda orglar
19:00 ”Folkmusikalisk precision på slak lina” - Göran Månsson band
möter ”Görgen med G”, Stöde kyrka Entré 150 kr
Kaffe, smörgås och kaka serveras på Bethel mellan 21.00 och 23.00, 30 kr
23:00 ”Moonlight serenade” en konsert i bild och ton, Lars Jönsson,
piano och Sigurd Jönsson, foto. Bethel. Entré 100 kr
Pettersson-Berger, Stenhammar, Brubeck, Gage, Liszt, Beethoven

Konserten fredag
kväll, får en allvarlig framtoning
med musik av Dimitri Sjostakovitj
och texter av Anna
Achmatova. Vi har
då glädjen att som
recitatör välkomna
Margareta Hallin,
en av Sveriges genom tiderna största
operasångerskor,
som efter sin pensionering arbetar som
skådespelerska,uppläsare, vissångerska och kompositör.
Kvällens tema blir kultur skapad under förtryck.
Lars Jönsson ställer några frågor:
Varför är konst och konstnärer ofta förtryckta i
totalitära stater? Kan en dikt eller ett stycke musik
förändra medvetandet om den värld vi lever i?
Hur fungerar censur?

Lea Marie Sittler
är en ung tysk
saxofonist som
fängslats av
svensk folkmusik.
Efter flera års
studier i Sverige
behärskar hon
svenska språket,
och kommer vid
en konsert i Bethelkapellet i Stöde att spela och berätta om sin bild av den
lorem ipsum dolor met set
svenska folkmusiken under rubriken ”Hur blir det
musik?”quam nunc parum
Hon utgår från några toner, och funderar vidare
på sin saxofon och så blir det folkmjusik, eller är
det jazz eller? En konsert för hela familjen.

Onsdag 27 juli 13:00-16:00 ”Hemvändardagen”- utflyttade Stödebor kommer hem till
Huberget:
13:00 Lars Jönsson med musiker
13:30 Anders Lundström
14:00 Fika och samvaro
14:30 ”Hamre Gille”
15:00 Jesper Lundgren och Tomas Östman
15:30 ”Paletten”
Fri entré
19:00 Academi-of-Stöde-at-the-lake, uruppförande av Saxofonkvartett
av Libor Sima. Lars Jönsson och hans internationella kammarensemble,
Stöde kyrka. Entré 150 kr
Beethoven, Sima, Haydn, Schubert (fyrhändigt med Mona Kontra och Lars
Jönsson), Babadjanjan
Torsdag 28 juli 9:00-12:00 Jazzworkshop för jazzmusiker med Libor Sima, Bethel. Fri
entré
Fikaservering i pausen, 30 kr
Rockworkshop med Robert Viklander, Stödehuset (Föranmälan till
Kerstin Brandell-Svensson 070/569 34 81)
12:00 Ålder 10-12 år
13:00 Ålder 13-19 år
Streetdance workshop med Julia Rapp, Stödehuset
14:00 Ålder 8-11 år
15:15 Ålder 12-16 år
Ingen föranmälan behövs, lediga kläder, gymnastikskor, vattenflaska)
19:00 ”We’ll meet again” Libor Sima och Daniel Tillings Trio, Stöde
kyrka Entré 150 kr
19:00 En människa till åminnelse med Lars Jönsson och hans
internationella kammarensemble OBS Sköns kyrka
Musik av Stravinskij, Borodin, Rachmaninov , Prokofiev, Brahms
Fredag 29 juli 12:00 ”Hur blir det musik?” Familjeföreställning med Lea Maria Sittler,
Bethel. Entré 100 kr
14:00 ”Från Jularbo till Swing” med Anders Larssons trio, Huberget.
Entré 150 kronor

Nu ligger vi
i startgroparna

19:00 ...vårt liv har blivit bättre, vårt liv har blivit gladare Lars
Jönsson och hans internationella kammarensemble spelar Sjostakovitj
stråkkvartett nr 8 e-moll op 110 Stöde kyrka.
Margareta Hallin läser dikter av Anna Ahmatova
Entré 150 kronor

Projektgruppen och alla andra ideella krafter
kring Stöde musikvecka ligger nu i startgroparna för att bjuda vår publik på ännu en
gedigen och genomarbetad musikvecka.
Lördag 30 juli 14:00 ”Snårpans MiniMUSikal”, Huberget. En musikalisk resa för
Medan projektgruppen har jobbat till och från
hela familjen.
hela året har de övriga kallats in till
Fri entré
planeringsmöten med början i maj, för att gå
igenom såväl stora frågor som detaljer.
15:00 Eftermiddagskaffe i Örtagården – folkmusikgruppen ”Mittfolk”
Nytt för i år är tre konserter i Bethelkapellet
underhåller. Fri entré OBS Tag med egen stol!
och det är på trappan till kapellet vi har
samlats på bilden nedan.
19:00 Sommarserenad Lars Jönsson och hans internationella
Bethelkapellet ligger på södra sidan
kammarensemble.
Stödesjön, sväng vänster mitt för macken så
Uruppförande av Horntrio av Britta Byström. Stöde kyrka. Entré 150
ser du snart kapellet på höger sida.
kronor
I år skall vi också genomföra en publikenkät:
Musik av Clara Schumann, Rebecca Clarke, Gayaneh Tschebodarian,
Vad tycker du som konsertbesökare om
Britta Byström, Robert Schumann
arrangemangen under musikveckan? Syftet
med det är förstås att vi skall bli ännu bättre
konsertarrangörer.
Lars Jönssons internationella kammarensemble består, förutom av Lars Jönsson, piano, också av Evgeny Popov (Ryssland), violin,
Jevgenij Zjuk, (Ryssland), violin, Madeleine Przbyl, (Tyskland), altfiol, Vache Bagratuni (Armenien), cello, samt på vissa av konserterna
Mona Kontra (Sverige), piano och Libor Sima (Tjeckien), saxofon
Är du under 19 år? Då går du in gratis på alla våra konserter.

