Fredag 20 mars
Ensemble Odd Size
Something old and something stolen
Odd Size är en ensemble med rötter ur det Göteborgsbaserade operakompaniet
“Utomjordiska”. Medverkande är Elisabeth Holmertz, sång. Per Buhre, barockviolin och
sång. Ingrid Andersson, barockcello och sång. Fredrik Bock, barockgitarr, charango och
sång.
I konserten ”Something Old and Something Stolen” spelar Ensemble Odd Size kända och
mindre kända pärlor från tidigt 1600-tal fram till dagens musik. Allt svetsas samman av Odd
Sizes innerliga improvisationsglädje, experimentlusta, virtuosa sväng och sceniska närvaro.
Musikerna spelar alla regelbundet med några av Europas ledande ensembler för tidig
musik, och barockmusikens estetik och färgpalett ligger dem varmt om hjärtat. I Something
Old and Something Stolen framförs verk av t.ex. Dowland, Biber, Buhre, Bellman,
Schumann, Dolly Parton och Billie Holiday.
Plats Hultsfreds kyrka

Tid 18.00

Flygeln i Valhall fyller 60 år
Vi firar Valhalls flygel i samband med konserten den 22 september. Flygeln togs i bruk
för 60 år sedan med en invigningskonsert där Käbi Laretei spelade. Vad är mer passande
för ett jubileum än en konsert med Marie Carlsson – Ett musikaliskt porträtt av pianots
poet Chopin.
Aspelands Musikförening är uppkallad efter Aspelands härad, som Hultsfred tillhör.
Medlemsavgiften är 150 kr. Entrépriset är 100 kr per konsert för medlemmar och 150 kr. för övriga.
Heltidsstuderande går in gratis. Medlemskort säljs i biljettkassan vid konserterna. Betalning kan ske
kontant eller med Swish.
Årsmötet blir i Valhall kl. 17.00 efter familjekonserten den 22 februari 2020. Under denna konsert
är entrepriset 100 kr för alla. Heltidsstuderande har fri entré som vanligt.
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
Med reservation för eventuella ändringar. I samarbete med:

HÖST OCH VÅR 2019/20

Söndag 22 september

Fredag 15 november

Marie Carlsson

Sirena, blockflöjtskvartett

Ett musikaliskt porträtt av pianots poet Chopin

Medverkande: Karina Agerbo, Marit Ernst Bock, Pia Brinch
Jensen, Pia Loman

Pianisten Marie Carlsson framför de mest välkända och älskade
styckena av Chopin samt läser utdrag ur Chopins poetiska brev.
Marie har studerat solistkurser vid Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm och på Musikhögskolan i Malmö. Efter att ha erhållit en
magisterexamen i musik fortsatte hon studier i solistkandidatklassen
vid Alfred Cortot Conservatory i Paris där hon studerade med den
kända franska pianisten France Clidat, även känd som “Madame
Liszt”.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Sirena är en nyskapande och prisad blockflöjtskvartett från Öresundsregionen. Kvartetten bildades 1993 medan alla ännu var studerande
på Carl Nielsen Academy i Odense. Sedan dess har de gjort otaliga
konserter för både barn och vuxna, i Norden och resten av Europa.
Repertoaren spänner från renässansen över barocken till vår egen
tids musik.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 18.00

Fredag 11 oktober

Söndag 19 januari

Camerata Nordica spelar sextett

Musica Vitae

Camerata Nordicas sextett består av musiker från hela Europa
vilka regelbundet kommer till Kalmar län. Mindre ensembler,
som till exempel orkesterns sextett, har som främsta uppgift att
erbjuda ett musikprogram vid sidan av Camerata Nordicas
ordinarie program.
Under denna konsertturné framförs den berömda sextetten
Souvenir de Florence av P. I. Tjajkovskij, tillägnad S:t Petersburgs
kammarmusiksällskap efter att kompositören utsetts till hedersmedlem.
Det ges också tillfälle att uppleva första sextetten av J. Brahms
som är en juvel bland Brahms tidiga kompositioner.

Plats Hultsfreds kyrka

Tid 18.00

“Basens perspektiv”
Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde lyssnaren.
Med stringent elegans hanterar de 15 stråkarna konstmusikens alla
världar. Här ryms barock och romantik likväl som modernism och
samtida musik från olika genrer.
Robin Michael har framträtt med flera av världens främsta orkestrar
och turnerat över hela världen. Tillsammans med Malin Broman, konstnärlig ledare, har han valt ett program som sätter fokus på baslinjens
betydelse för musiken. Det blir musik från barocken av bla. Bach och
Purcell. Konserten avslutas med Beethovens stråkkvartett nr 14.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Tisdag 5 november

Lördag 22 februari

Kaja & Livet Nord

Josefine Andersson och Daniel Beskow

Medverkande: Livet Nord – violinquinton
Camilla Åström – dragspel och piano
Daniel Wejdin – kontrabas

“Sagolikt” - Familjekonsert, följt av årsmöte

Kaja har under drygt 13 års samspel skapat sig en egen genre,
en korsbefruktad och hänförande mix av olika musikaliska uttryck.
Rötterna hämtar näring i Östeuropa, men växer vidare in i gränslandet
mellan traditionellt och nyskapande.
Gruppen har gjort en mängd liveframträdanden i Radio P4 och
P2. De har tidigare släppt två fullängdsalbum, Krackel 2007 och
Rust 2010. Gruppen har även gjort musik för film och teater.

Sagolikt är en romansafton som hämtat inspiration från Elsa Beskows
underbara sagovärld. Genom valet av romanser och pianostycken,
högläsning och utställning av 15 fotograferade originalmålningar från
Elsa Beskows sagor, så får publiken njuta av en helafton i sagornas
förlovade värld. eget personliga tonspråk.
Den svenska mezzosopranen Josefine Andersson studerade vid
Operaakademiet i Köpenhamn. Efter sin examen har hon arbetat i
Skandinaviska operahus där hon har sjungit en lång rad ledande roller.
Daniel Beskow har efter sin debutkonsert i Köpenhamn etablerat sig
som en av Skandinaviens mest intressanta konsertpianister.

Plats Valhall, Hultsfred

Plats Valhall, Hultsfred

Tid 18.00

Tid 15.00

