Söndag 21 mars
Gustav Lundgren & UNIT
Django and more
Gustav Lundgren är Sveriges främste tolkare av Django Reinhardt och är
troligen den mest internationellt verksamma av Sveriges jazzgitarrister.
Programmet Django & More bjuder på musik av Django Reinhardt, en av
historien mest virtuosa och stilbildande musiker.
Gustav Lundgren föddes i Stockholm 1980. Han blev engagerad på
klubbar i Stockholmsområdet redan som 16-åring och gjorde sin första
turné som 19-åring med egen trio. Medverkar gör även basisten Mattias
Welin och Musik i Blekinges Unit med Niclas Höglind, gitarr och Kristofer
Johansson, trummor.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Söndag 11 april
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. Musikerna spelar alla regelbundet
med några av Europas ledande ensembler för tidig musik och barockmusikens estetik och färgpalett ligger dem varmt om hjärtat.
I konserten ”Something Old and Something Stolen” spelar Ensemble Odd
Size kända och mindre kända pärlor från tidigt 1600-tal fram till dagens
musik. Verk framförs av t.ex. Dowland, Biber, Buhre, Bellman, Schumann,
Dolly Parton och Billie Holiday.
Plats Hultsfreds kyrka

Tid 16.00

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.
Medlemskort säljs i biljettkassan vid konserterna. Betalning kan ske kontant eller med Swish,
070-670 83 53. Heltidsstuderande har fri entré som vanligt.
Årsmötet blir kl. 16.45 fredag 19 februari i Valhall, före konserten som börjar kl. 18.
Vanligtvis är det god tillgänglighet till lokalerna. För information eller specifika önskemål
ring Valhall, 0495-24 05 02 eller kyrkorna 0495-24 05 90. Det går fint att hålla avstånd
i våra konsertlokaler.
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 2020/21

Fredag 11 september

Fredag 6 november

Royal Wind Quintet Stockholm

Camerata Nordica spelar sextett

Blåskvintetten genom tre sekler

Kammarmusik version 2

Franskt och nordiskt med fem av Sveriges finaste solister. Royal
Wind Quintet Stockholm består av några av de bästa träblåsarna
i landet. Alla är stämledare i Hovkapellet respektive Sveriges Radios
Symfoniorkester. De har spelat som kvintett sedan 2005 med
internationella turnéer, uruppföranden och har hunnit med 60-talet
konserter på scener runt om i hela Europa.
Musik av Haydn, Boussard, Hillborg, Nielsen och Ibert.

Medlemmarna i Camerata Nordicas sextett kommer regelbundet till
Kalmar län för att medverka i orkesterns produktioner. Efter 2019
års framgångar med Brahms första sextett och “Souvenir de Florence”
av Tjajkovskij utvidgas repertoaren med den mognare andra sextetten
av Brahms samt den vackra sextetten av Dvorak som är starkt inspirerad av slavisk folkmusik.

Plats Hultsfreds kyrka

Plats Hultsfreds kyrka

Tid 18.00

Tid 18.00

Söndag 27 september

Fredag 15 januari

Kristine West & Erik Rydvall

Melodie Zhao möter
Camerata Nordica

Musikaliska möten på flöjt och nyckelharpa
Kristine West är en flerfaldigt prisbelönt flöjtist med rötter i den
hälsingska folkmusiken. Nyckelharpsspelmannen Erik Rydvall har
vuxit fram som en stjärna på den svenska folkmusikhimlen.
I denna konsert möts två musiker med varsin tydlig musikalisk röst
och förankring inom både folkmusiken och barockmusiken. Med
utgångspunkt i J. S. Bachs musik för soloviolin och soloflöjt vävs
barockmusik samman med musik ur svenska spelmansböcker från
någorlunda samma tid, tillsammans med nyskriven musik sprungen
ur dessa båda musikaliska traditioner.
Plats Hultsfreds bibliotek

Tid 16.00

Den unga schweizisk-kinesiska pianisten Melodie Zhao är en regelbunden gäst hos Camerata Nordica och hennes framträdanden blir alltid en
succé.
Inför säsongen 2020-2021 har Melodie valt ett sällan spelat stycke av
Liszt för piano och stråkorkester, liksom den berömda dubbelkonserten
av Sjostakovitj för piano, trumpet och stråkar.

Plats Virserums kyrka

Tid 18.00

Söndag 18 oktober

Fredag 19 februari

Carl Petersson

Katarina & Svante Henryson

Verk av L. v. Beethoven

High and low, or in between

Carl Petersson föddes i Lund och är uppvuxen i Helsingborg.
Som fjortonåring påbörjade han sin pianoundervisning och
tio år senare utexaminerades han från det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i Köpenhamn. 2013 mottog Carl sin
doktorstitel från musikhögskolan i Kraków.

Katarina och Svante Henryson är två av Sveriges mest färgstarka
musiker. Katarina är en av grundarna av sånggruppen The Real Group.
Hennes sångsätt har ett rakt och okonstlat uttryck som har beskrivits
som “soulmadrigal”.
Svante är en av våra mest mångsidiga multimusiker som har hunnit
med mycket. Efter en period som orkestermusiker och solobasist i
Oslofilharmonien, breddade han sitt fält med både cello och elbas.

Plats Valhall, Hultsfred

Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Tid 18.00 - Årsmöte kl. 16.45

