MUSIC MASTERS

MUSIC MASTERS

KAMMARMUSIK I KARLSKRONA
...verkar för att berika kulturlivet i Karlskrona
genom att erbjuda kammarmusik även under
vinterhalvåret. Vi vill visa på dess enorma
variation och spännvidd, som bland annat
inkluderar både jazz och folkmusik. Vi vill
dessutom stimulera till ökat musiklyssnande
och eget musicerande samt inspirera unga
musiker. Våra konserter ska vidga lyssnarens
musikaliska värld! Inte minst vill vi att barn och
ungdomar ska få en naturlig ingång till den
klassiska musiken – därför är våra konserter
gratis för alla upp till 25 år!
BILJETTPRISER | Medlemmar betalar 150 kr, icke
medlem 200 kr. Barn och ungdom till 25: Gratis!

KAMMARMUSIK I KARLSKRONA
NY TID OCH PLATS FÖR VÅRA KONSERTER:

SÖNDAGAR KL 16 I FREDRIKSKYRKAN

VÅRA SPONSORER:

BILJETTER | Turistbyrån och Fredrikskyrkan*
(*60 minuter före konsertstart).
STÖD OSS | Bli medlem i vår förening. Enskild
medlem betalar 100 kr/år, familjemedlemskap
kostar 150 kr/år.
Du kan också köpa ett årskort för 500 kr som ger
dig fritt inträde i 12 månader (minst 6 konserter).
KONTAKTA OSS | Konstnärlig ledare: Alexandra
Gävert, 0739-320663, pianoskola@me.com.
Vice ordförande: Rolf Johansson, 0706-239756,
pinanfan@outlook.com.
Sekreterare: Ulla Sandell, 0709-658442,
ulla.sandell@hotmail.com
Music Masters bankgiro: 883-9615

HÖSTEN 2018
www.kammarmusik.se

SOIR AVEC TRIOS

DEN VIRTUOSA VIOLINEN

Magnus Holmander & Irina Serotyuk

Cecilia Zilliacus, Kati Raitinen
& Bengt Forsberg

Daniel Röhn & Bengt Forsberg

16/9

Foto: Christopher Hästbacka

CONCERT FANTASTIQUE

14/10

25/11

Duon består av de båda vinnarna av finalen i 2017 års musiktävling ”Ung och lovande”. Magnus och Irinas samarbete inleddes då de möttes under sin mastersutbildning. Deras repertoar
sträcker sig ända från barocken fram till nutida verk, och får sin
unika prägel tack vare Irinas arrangemang och den originella
kombinationen av klarinett och ackordeon.

Dessa tre superbra musiker, berömda såväl i Norden som
utomlands, borgar för ett framträdande i världsklass. De framför
kompositioner av Haydn och Sjostakovitj samt av två kvinnliga
tonsättare från sent 1800-tal; fransyskan Mélanie Bonis och
svenskan Amanda Maier, vars nyupptäckta pianotrio uruppförts
av ensemblen.

Daniel är tredje generationens violinvirtuos, med såväl far
och farfar som berömda konsertmästare. Bengt är vår internationellt mest meriterade och berömde ackompanjatör,
främst genom samarbetet med världssopranen Anne Sofie
von Otter. Tillsammans bjuder de på en mängd pärlor ur
violinrepertoaren, skapade av storheter som Beethoven,
Brahms, Paganini, Wieniawski och Kreisler.

Söndag 16 sept kl 16.00 i Fredrikskyrkan

Söndag 14 okt kl 16.00 i Fredrikskyrkan

Söndag 25 nov kl 16.00 i Fredrikskyrkan

