
Torsdag 30 maj
Blåscorpset Renhornen 
Umeås äldsta storband, i samarbete med Umeå universitet
 
Renhornen bildades för över 50 år sedan av ett gäng tandläkarstudenter och har sedan dess 
utvecklats och levt vidare. Idag har bandet cirka 25 medlemmar som har som främsta mål 
att ha roligt tillsammans. Det står till och med i stadgarna!
   Renhornen har en stor bredd bland medlemmarna; allt från lastbilschaufförer till neuro-
loger och allt däremellan. Den yngsta medlemmen går fortfarande i gymnasiet medan den 
äldste är pensionär. Trots att det inte längre är så stor andel studenter bland medlemmarna 
har Renhornen behållit sin studentikosa och unikt renhornska karaktär.
   Storbandsjazz samt klassiska schlagers, soul, rock och en och annan “diskodänga”.  

Med reservation för ev ändringar. I samarbete med:

Aspelands Musikförening firar nu 25-årsjubileum. 
Till den första konserten kommer Per Nyström med sin trio. 
Per medverkade på den allra första konserten 12 oktober 1993 och även vid 10-årsjubiléet. 
Publiken bjuds på gratis kaffekalas med hembakade kakor i pausen.

Aspelands Musikförening är uppkallad efter Aspelands härad, som Hultsfred tillhör. 
Medlemsavgiften är 150 kr. Där inte annat anges är medlems priset 100 kr per konsert 
– ordinarie biljettpris 150 kr. Konsertem med Renhornen kostar 100 kr. 
Heltidsstuderande går in gratis på alla konserter. Medlems kort säljs i biljettkassan vid konserterna. 
Årsmötet blir i Valhall kl. 14.45 före konserten 1 mars 2019.

Vanligtvis är det god tillgänglighet till lokalerna. För information eller specifika önskemål 
ring  Valhall, 0495-24 05 02 eller kyrkan 0495-24 95 90.

Kontaktperson: Brita Freudenthal, 0495-220 15, freudenthal@telia.com
Följ oss på www.aspeland.info och Facebook
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Plats   Valhall, Hultsfred        Tid   19.30



Söndag 30 september
Trio Elegiaque
Per Nyström, Zlata Chochieva, Nicolas Dautricourt  
Per Nyström är född 1968 i Hultsfred och är solocellist i Uppsala 
kammarsolister och kammarorkester och solocellist i Aurora Cham-
ber Orchestra. 1990 var han med och grundade Yggdrasilkvartetten 
och är också innehavare av kungliga medaljen Litteris et Artibus.
   Zlata Chochieva är pianist, född i Moskva, som turnerar flitigt i 
världen. 
   Nicolas Dautricourt är född i Franrike och betraktas som en av 
världens främsta violinister.
   Musik av Kodaly, Rachmaninov och Schubert.

Söndag 31 mars
Mattias Nilsson spelar Lars Gullin
Mattias Nilsson är född i Karlskrona 1980. När han var 8 år gjorde han  
offentlig debut genom akompanjera operasångerskan Sonja Stjern-
quist. Redan som barn valde Mattias Nilsson att improvisera hellre än 
att spela det som redan var komponerat inom jazz och klassisk musik. 
Första soloskivan “Dreams of Belonging” släpptes 2016 och innehöll 
bland annat tolkningar av åtta svenska folksånger och tre egna kompo-
sitioner. Det positiva mottagandet innebar att den gavs ut i flera länder 
med efterföljande turnéer.
   I år skulle Lars Gullin fyllt 90 år. Med ett ljust och hoppfullt nordiskt 
vemod väver Mattias Nilsson samman Gullins kompositioner med sitt 
eget personliga tonspråk.

Fredag  23 november
Duo Arlecchino 
Eva Maria Hux och Margareta Nilsson
“Vatten och eld. Glittrande harpa och själfull cello”. Duo Arlecchino 
framför minimalistisk filmmusik, italienska operapassioner och lettisk 
melankoli.
   Eva Maria Hux, cello, är född i Frauenfeld i Schweiz och mest verk-
sam som kammarmusiker i Sverige och Schweiz.
   Margareta Nilsson, harpa, kommer från Stockholm och medverkar 
som harpist i flera orkestrar i Sverige och utomlands. Hon har också 
deltagit i flera festivaler.
   Musik av Saint-Saëns, Bellini, Bantock, Bignone och Darzins.

Fredag 1 mars
Gothenburg Combo med Dick Harrisson
“Berättelsen om ett land”
The Gothenburg Combo är David Hansson och Thomas Hansy och har 
med sitt enastående musikaliska samspel, sitt rasande skickliga och 
briljanta gitarrspel rönt stor uppmärksamhet långt utanför Sveriges 
gränser.
   Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet och förfat-
tare till ett fyrtiotal böcker och framträder ofta i radio och TV.
   Vi landar i medeltidens Piae Cantiones, Erik XIVs komposition, Karo-
linernas 1700-tal, i en fäbod i Dalarna, i folkhemmet, i psalmboken, i 
midsommardansen och avslutar till slut i vår egen samtid!

Söndag 28 oktober
Camerata Nordica 
Ledare och solist Hugo Ticciati
Denna konsert led Kalmar läns egen kammarorkester av violinisten 
Hugo Ticciati som har en unik känsla och lyhördhet för att väva 
samman litteratur, filosofi, själfullhet och meditation. Hugo Ticciati 
tolkar världens nutida konstmusik tillsammans med en lång rad 
kompositörer som specialskrivit verk till honom.
   Under denna konsertserie framförs ett uruppförande av J. 
Dafgårds violinkonsert ”Eclipse” som beställts av Kalmar Läns 
Musikstiftelse.
   Musik av Pärt, Dafgård, Golijov, Stravinsky och Janácek.
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Fredag 25 januari
Angela Wannbäck “Tiljans hjältinnor”
Från Rosina i Barberaren till Christine i Fantomen. En färgsprakande 
konsert där en rad hjältinnor från operans och musikalens förtrollade 
värld tar plats på scen.
  Koloratursopranen Angela Wannbäck, känd som Carlotta i Phantom 
of The Opera på Det Ny Teater i Köpenhamn och pianisten Jan-Erik 
Sandvik presenterar en knippe musikaliska pärlor; ur Barberaren i Se-
villa, Läderlappen, Gianni Schicchi, Teaterbåten, Trollkarlen från Oz, My 
fair Lady, West Side story, Sound of Music, Jesus Christ Superstar, Kris-
tina från Duvemåla och Phantom of The Opera.


