Fredag 18 mars
Gustav Lundgren & UNIT
Django and more
Programmet 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 18.00

Fredag 1 april
Camerata Nordica - sextetter
Musik av Tjajkovskij, Brahms och Dvorak
Efter tidigare 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 Virserums kyrka

Tid 18.00

Fredag 27 maj
Blåscorpset Renhornen
Till Aspelands Musikförenings sista konsert för säsongen kommer i år
Blåscorpset Renhornen, ett storband från Umeå med en trio sångerskor.
Musiken som framförs är från 1930-talet fram till nutid i en mängd olika
genrer.
På denna konsert kostar alla biljetter 100 kr. utom för studerande som går in gratis.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 18.00

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. Heltidsstuderande
har fri entré som vanligt. Årsmötet blir kl. 16.45 fredag 18 mars 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.
Följ oss på www.aspeland.info och Facebook.
Kontaktperson: Brita Freudenthal. Tel: 0495-220 15. E-post: freudenthal@telia.com

I samarbete med:

HÖST OCH VÅR 2021/22

Söndag 12 september
Katarina och Svante Henryson
High and low, or in between
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

Tid 16.00

Fredag 29 oktober
Carl Petersson
Verk av L. v. Beethoven
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.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 18.00

Fredag 19 november
Angela Wannbäck och Jan-Erik Sandvik

Söndag 26 september
Magnus och Irena duo
After Oblivion
After Oblivion är en ny föreställning i två delar skapad av klarinettisten
Magnus Holmander och accordeonisten Irina Serotyuk. I den första
delen gestaltar duon sina egna liv och framför musik från deras egna
hemländer, Sverige och Ukraina. Det blir en personlig och underhållande berättelse om bakgrund, viktiga val i livet och hur mycket musiken
kan forma ens liv. Här framförs musik specialskriven för duon av Andrea
Tarrodi, Magnus Holmander och Artem Nizhnik. Duon framför även ett
verk av Myroslav Skoryk, en av Ukrainas mest folkkära tonsättare som
avled tidigare i år.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Söndag 10 oktober
David Härenstam möter
Wirénkvartetten
David Härenstam påbörjade sina musikerstudier på elgitarr men
avslutade dem med en Advanced Diploma vid Royal Welsh
College of Music and Drama i klassiskt gitarrspel.
Han rör sig gärna mellan olika genrer.
Wirénkvartetten består av Hans Elvkull, violin. Linn Elvkull,
viola. Roger Olsson, violin och Hanna Thorell, cello. Alla fyra är
musiker i den internationellt erkända Svenska Kammarorkestern.
Plats Hultsfreds kyrka

Tid 16.00

Magiska Mozart
Koloratursopranen Angela Wannbäck och pianisten Jan-Erik Sandvik tar
oss med in i Mozarts magiska värld. Mozart skrev hundratals brev till sin
syster och mamma och till Constanze under sina resor utomlands.
Genom dessa brev och genom Mozarts musik får publiken följa med
på en historisk och magisk resa. Det blir arior ur operor som Le Nozze di
Figaro, Cosi fan Tutte och Don Giovanni.
Plats Vena kyrka
Tid 18.00

Söndag 23 januari
Rigmor Gustafsson och
Mattias von Wachenfeldt
I det musikaliska mötet med de värmlandsbördiga artisterna jazzsångerskan Rigmor Gustafsson och konsertgitarristen Mattias von Wachenfeldt
får vi ta del av ett personligt urval sånger med unika arrangemang för
klassisk gitarr. Duon turnerar med ett program som heter Summertime.
Plats Valhall, Hultsfred

Tid 16.00

Söndag 13 februari
Solistprisvinnaren Laura Michelin
och Roland Pöntinen
Flöjtisten Laura Michelin är uppvuxen i Norrköping och har fått sin
tidiga musikaliska utbildning där. Hon har sedan studerat vid Kungliga
Musikhögskolan i Stockholm och därefter vid Hochschule für Musik
und Theather i München. Roland Pöntinen har etablerat sig som en av
Sveriges mest virtuosa pianister.
Plats Valhall, Hultsfred
Tid 16.00

