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Invigning. I går invigdes Stöde musikvecka med konsert av Lars Jönsson och hans internationella kammarensemble i Stöde kyrka. Foto: Stefan Groth

I går invigdes Stöde musikvecka med Lars Jönssons internationella kammarensemble. I dag rullar programmet vidare – bland annat
med experimentell folkmusik på didgeridoo. – Det blir en helhetsföreställning, säger Agneta Hellström i gruppen Frispel, som
uppträder i Stöde kyrka i kväll.

Årets upplaga av Stöde musikvecka invigdes traditionsenligt med en konsert av pianisten Lars Jönsson och hans internationella
kammarensemble – i går kväll spelade de bland annat Händel, Haydn och Bernstein i Stöde kyrka.
I dag rullar musikveckan vidare – på eftermiddagen blir det orgelkonsert med Ann-Kristin Färnström och Emil Lindahl och på kvällen
uppträder Frispel i Stöde kyrka.

Medeltidsmusik
Frispel är en trio med Agneta Hellström, Claudia Müller och Göran Månsson, den sistnämnde bördig från västra Medelpad, som
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spelar medeltidsmusik – i modern tappning.
– Vi letar reda på traditionell musik som vi sedan arrangerar om och experimenterar med, vi följer inga lagar eller regler. Samtidigt
jobbar vi mycket med det sceniska och det visuella, en konsert med Frispel ska vara en helhetsföreställning, säger Agneta Hellström.
• Ni använder bland annat flöjter, slagverk och mungiga. Du spelar dessutom didgeridoo, det känns inte som något givet
instrument när man sysslar med svensk folkmusik.
– Man kan tycka det men i medeltidsmusiken är det ofta borduntoner, mörka toner, från vevlira eller nyckelharpa som hela tiden ligger
i bakgrunden. Så vi, som inte är så traditionstrogna, tyckte det skulle vara jättehäftigt att spela bordunerna med didgeridoo i stället.
Därför började jag med det.

Vana att spela i Stöde
Kvällens konsert blir Frispels första på Stöde musikvecka men det är långtifrån Stöde-premiär för gruppen – medlemmarna har spelat i
såväl Stöde kyrka som på Huberget i olika konstellationer.
– Stöde ligger oss varmt om hjärtat. Det är väldigt imponerande att där finns ett så livaktigt kulturliv. Musikveckans program i år är ju
faktiskt enormt stort, säger Agneta Hellström.
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