Nyhetsbrev 3 2012
Två uruppföranden
av Jörgen Dafgård

Ta bussen
till musikveckan
Förra årets bussresa från Sundsvall
till en konsert i Stöde blev mycket
uppskattad, och därför erbjuder vi
nu buss till två av våra konserter,
på fredag och lördag kväll.
Fredagsbussen går först till Huberget där det serveras en enklare
sommarinspirerad måltid följd av
kaffe och kaka. Bordsvatten ingår.
Efter konserten går bussen tillbaka
till Sundsvall
På lördagen går bussen till Torpshammars herrgård för middag. Till
kaffet intervjuar Stig Robertsson
vår musikaliske ledare Lars Jönsson.
Bussen går tillbaks till Sundsvall
efter konserterna.
Resa, middag och konsert kostar
400 kronor.
Anmälan och mer information kan
fås efter kontakt med Lars-Gösta
Gustafson lgg@mittplagg.se

Fyra uruppföranden kan Stöde Musikvecka stolt
presentera i år, två är komponerade av Jörgen
Dafgård med ett förflutet som sundsvallsbo.
Jörgen Dafgård tog studenten i Sundsvall och gick
sen ett år på Konst o Miljöskolan innan han helt
uppslukades av musiken.
- Men egentligen har jag alltid skrivit musik, sen jag
var liten har jag alltid fantiserat vid pianot och
skrivit ner noter.
Hemma var det mycket musik, mamma, Birgitta
Bergsten var duktig sångerska, pappa, Bosse
Ivarsson, var organist i Sundsvalls GA-församling.
-Han behövde ofta sångare till sina körer, så jag fick
hoppa in många gånger med kort varsel.
Så blev det förstås också musikskolan, bland annat
pianoundervisning för Hans-Erik Åkerstedt och
satslära för Stig Robertsson. Och fiol, det speladee
han i musikskolans ungdomsorkester och så
spelade han förstås i popband som tonåring.
Han kom till Stockholm, gick på Birkagårdens
folkhögskola och läste musikvetenskap, och privat
för en tonsättare, sen sökte han kompositionslinjen
vid musikhögskolan i Malmö där han fick börja
direkt på diplomutbildningen.
Och hans avslutning på den utbildningen kunde inte ha blivit bättre - han vann Berwaldhallens
kompositionstävling med verket Veils/Slöjor!
-Och det blev förstås en biljett till fortsatt samarbete där och uppmärksamhet som naturligtvis var
nyttig för en nyutexaminerad kompositör
Sedan dess har han skrivit på uppdrag av flera svenska orkestrar och våren 2013 återkommer han till
Berwaldhallen - nu som ”vårens tonsättare”.
Men namnet Dafgård då? Jo, det fanns i mammas släkt - han förstår att många i Sundsvall blir lite
fundersamma - men han är samma person som när han hette Ivarsson.
Fredagskvällens uruppförande, Whims and Wizardry är skrivet för Stöde Musikvecka och för att
uppföras av klarinettisten Sebastian Manz.

Vem är Hans-Erik Åkerstedt?
Hans-Erik Åkerstedt är den man i glasögon som
gör både ljud- och filminspelningar från alla
kammarkonserter under musikveckan. Han är
pensionerad pianopedagog vid Kulturskolan i
Sundsvall och han har faktiskt haft både Lars
Jönsson och Jörgen Dafgård som elever.
Hans-Erik har ett imponerande musikarkiv, inte
bara från musikveckan, utan också bland annat
inspelningar av de flesta av de cirka 25
pianokonserterna som Lars Jönsson höll i Stöde
kyrka innan musikveckan fanns.
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Tre kammarkonserter
bandas av Musikradion
Pär Freij, musikproducent vid Sveriges
Radio i Umeå kommer även i år till
Stöde Musikvecka. Nu för att banda tre
konserter, torsdag, fredag och lördag
kväll.
- Jag tycker att Lars Jönsson inte bara
är en fantastisk musiker utan också en
skicklig berättare med en förmåga att ta
med sig publik/lyssnare in i musiken,
historien och gestalta musik, liv och
öden, säger Pär Freij.
Förra årets konsert med Margareta
Hallin Lars Jönsson och hans ensemble
var en gripande skildring av en mörk
historia som inte får glömmas.
På samma sätt ser jag att programmet
Exodus i år för fram en viktig del av
historien, ett musikaliskt arv där man
kan finna flera gemensamma beröringspunkter med fjolårets konsert.
Fredagsprogrammet tycker jag ser
spännande ut, med klanglig variation
och genrebredd som binds samman av
den stora smältdegeln New York, det
kan ju bara bli bra!
Att motivera valet av avslutningskonserten är inte så svårt, ett uruppförande av Jörgen Dafgård, samt musik
som man inte hör så ofta av Chausson,
Burgmüller, Bridge och, verkligen
sällsynt, en pianotrio av den armeniske
tonsättaren Gayaneh Tschebodarian!
Den 4 juli kommer en repris på en
inspelning från fjolårets musikvecka.
Det är delar av lördagskvällens konsert
med bland annat uruppförande av
Britta Byströms ”Kinderszenen”
Programmet sänds i P 2 kl 19.30-20.30

Programsammanfattning
För detaljerat program och presentation av våra gästande musiker se
vår hemsida
Mån. 23/7

19:00 Frösöblomster
Musik med norrländska rötter av bland andra Wilhelm PetersonBerger,Bo Linde, Margareta Hallin och Jörgen Dafgård. Stöde
kyrka

Tis. 24/7

13:00 Två orglar - en organist
Färgsprakande med konsertorganisten Ulla Olsson, Stöde
kyrka.
Konsertorganisten Ulla Olsson spelar på Stöde kyrkas två orglar
verk av bl a Berwald, Dettori, Franck och Lefébure-Wely
19:00 Fado, polska &beyond
Stockholm Lisboa Projekt Medlemmar är Liana, en av Portugals
förnämsta unga fadosångerskor, Sergio Crisótomo, violinist, Simon
Stålspets, elgitarr och Filip Jers, munspel. Stöde kyrka.

Ons. 25/7

Kontakt med musikveckan:
marknadsföring:
eva.groth@stodekult.se
programsättning:
kerstin.brandell-svensson@stodekult.se

14:00-16:00
”Hemvändardagen”- lokala förmågor på Huberget
Anna Löfgren, Cafégänget, Snakes of Babylon och Tony Rudberg
19:00 Barock’n roll
Verk av bland andra Bach, Purcell, Piazzolla, Chatschaturjan,
Stöde Kyrka

Tors. 26/7

14:00 Bred musik för bred publik
Dragspel med Sören Rydgren, Huberget.
19:00 Blues, Beatles och Barnatro,
Triple & Touch, Stöde kyrka.
19:00 Exodus
Judiska kompositörers och kompositioners öden under åren
1933-1945. Musik av bl.a. Mendelssohn, Ullman, Previn.
Sköns Kyrka.

Orgelkonsert
på storbildskärm
För närvarande undersöks om
publiken skall ha möjlighet att på
storbildskärm se konsertorganisten
Ulla Olsson när hon spelar på Stöde
kyrkans två orglar. Tekniken finns
förstås, men det handlar också om
att det inte är för ljust i kyrkan för
att ge bilden rätta kontraster.

www.stodemusikvecka.nu

Fre. 27/7

19:00 New York, New York!!
Staden som musikalisk smältdegel. Musik av bl.a. Gershwin,
Dvorak, Reich och Babbitt. Stöde kyrka.
fika på Bethel.
22:00 Jazz o Jussi i sommarnatt
Bröderna Mikael Stenbaek, tenor, och Daniel Stenbaek, piano.
Bethel.

Lör. 28/7

12:00 Barndans
Workshop för åldrarna 3-6 år, Helene Sundberg, logen på Huberget.
13:00 Showdans
Workshop för åldrarna 7-12 år, Helene Sundberg, logen på
Huberget.

sponsorkontakter:
lars-gosta.gustavsson@stodekult.se

Nyhetsbrev: Eva och Stefan Groth

19:00, Sensommarkväll.
Verk av bl a Chausson, Bridge, Reger och uruppförande av Jörgen
Dafgårds Whims and Wizardry för klarinett och stråkkvartett.

