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KÄRA ARRANGÖR!
Kammarmusikkatalogen för säsongen 2020/2021 är här!
 
Musik i Syd, Musik i Blekinge, Musik Hallandia (tidigare Kultur 
i Halland) och Länsmusiken – Kalmar läns musiksti�else arbetar 
tillsammans för att kunna erbjuda södra Sveriges kammarmusik- 
arrangörer en varierad och intressant palett av produktioner. 

Vårt mål är alltid att kunna presentera såväl internationella 
som svenska artister och ensembler, etablerade världsartister 
och morgondagens stjärnor, större och mindre kammarmusik-
konstellationer, olika instrumentgrupper, tidig, klassisk och 
nutida konstmusik, men även program som kanske utmanar 
begreppet ”kammarmusik”. Just sådana produktioner är i år 
Django Reinhardt-produktionen med jazzgitarristen Gustav 
Lundgren, eller varför inte Katarina och Svante Henryson som 
sömlöst rör sig mellan bland annat Bach, Paul Simon och John 
Coltrane. 

Ung & Lovande-vinnarna Kristina Winiarski och Pontus Carron 
ger sig ut på stor vinnarturné, missa inte att vara en del av den! 
Stråkkvartett är ett givet inslag och i år presenterar vi två 
– spanska Cuarteto Quiroga och brittiska Albion Quartet. 

Vi kan dessutom erbjuda ett helt nyskrivet verk, specialbeställt 
av tonsättaren Ylva Fred, för inga mindre än Hans Pålsson och 
Göran Söllscher.
 
Till sist är vi också väldigt glada över att nu kunna tillhandahålla 
programkommentarer till varje frilansproduktion.    
 
Vi önskar trevlig läsning och välkomnar era bokningar!
 

Andreas Baur
kammarmusikproducent, Musik i Syd

Jesper Hamilton
kammarmusikproducent, Musik i Syd

Patric Aurell
producent klassisk musik, Musik Hallandia
 
Jesper Hafström
producent, Musik i Blekinge

Anna Sandri
kammarmusikproducent, Länsmusiken 
Kalmar läns musiksti�else
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JOHANNES ROSTAMO
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | SOLO

CELLO, CELLO, CELLO
Johannes Rostamo intar scenen tillsammans med sina två (!) violon-
celli och tar oss med på en resa genom musikens och instrumentets 
historia med verk från 1 00-talet fram till idag. ohannes framf r 
bland annat ett av de allra f rsta verken skrivna f r solocello, f r att 
sedan b uda på musik från var e f l ande sekel med mästerverk av 
 S Bach, Sibelius och Britten till helt nyskriven musik av det unga 

st ärnskottet acob M hlrad (f. 1991) – allt skrivet f r en ensam cello. 

Under konserten får publiken både h ra en tidstroget uppställd 
barockcello med sensträngar och en modernt uppställd cello som 
idag räknas till ett av de finaste kvarvarande instrumenten i världen  
- The Magg  byggd av mästaren Antonius Stradivarius.

MEDVERKANDE
ohannes Rostamo, 

barockcello & cello 

PERIOD 
11–18 april 2021 samt enligt 

verenskommelse 

PROGRAM
Domenico Gabrielli 
Ricercare nr 3 D-dur (3’)
Johann Sebastian Bach 
Svit nr 2 d-moll BW  1008 (19’)
Jean Sibelius 
Tema och variationer d-moll S 19  ( 10’)
– paus – 
Benjamin Britten 
Svit nr 1 op 72 (2 ’)
Jacob Mühlrad
Maggid f r cello  barockcello (9’) 

PRIS 
9.000 kr e kl.moms
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MIKA TAKEHARA
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | SOLO

TALES OF TREES 
Mika Takehara, en av de mest intressanta slagverks- och marimba-
solisterna idag, blandar nytt och experimentellt med äldre musik. 
Tales of trees är namnet på konserten men också titeln på ett av 
de framförda styckena, skriven av Karen Tanaka. Vi får även lyssna 
till mer kända kompositörer som Bach och Debussy.    

Sedan sin debut vid 23 års ålder har Mika Takehara framträtt som 
solist med orkestrar som Berliner Philharmoniker, Los Angeles 
Philharmonic Orchestra, Göteborgs Symfoniker och Kungliga 

ilharmonikerna. on har även varit solist på Polarprisgalan 2015,
 i en hyllning till det årets pristagare Evelyn Glennie.    

Mika Takehara känns igen på sin känsliga musikaliska stil och dans-
lika framträdanden. Musiken framförs med hela kroppen, där gester, 
rörelser och rösten är en viktig del i framförandet. Hon skapar musik 
som det inte går att sätta en genre på, vilket kan bestå av inspelade 
ljud från vardagen, till exempel en byggarbetsplats, ljudet från ett 
tunnelbanetåg och fågelsång i skogen. I studion bearbetar hon 
dessa ljud med olika dataprogram och ny musik skapas. 

MEDVERKANDE
Mika Takehara, slagverk 

PERIOD 
2 – 1 anuari 2021

PROGRAM
Johann Sebastian Bach 
Chaconne ur partita för soloviolin 
nr 2 (1 ’) 
Claude Debussy 
Reverie (5’)
Adolf Fredrik Lindblad 
En sommarafton ( ’)  
Alice Tegnér 
Ave Maria ( ’)  
Claude Debussy 
Dr radus ad Parnassum ( ’) 
– paus –  
Terry de May 
Silence must be  ( ’)  
Mika Takehara 
Silence (7’)  
Karen Tanaka 
Tales of Trees (15’)  

PRIS 
7.000 kr exkl.moms
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CORNELIA BESKOW &
MAGNUS SVENSSON

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | DUO

SÅNGER VID HAVET 
Havet, med dess krafter och skiftningar, har på olika vis varit en 
ständig inspirationskälla för såväl konstnärer som poeter och ton-
sättare. Det maritima bildar också den röda (eller blå?) tråden i 
Cornelia Beskows och Magnus Svenssons program som inleds med 
just titelverket – Sånger vid havet. 

Cornelia Beskow, utbildad vid Operaakademiet i Köpenhamn och 
Operahögskolan i Stockholm, debuterade som Hanräven i Den lis-
tiga lilla Räven på Det Kongelige i K penhamn 2012. 2015 s ng hon 
Santuzza i Cavalleria Rusticana med Norrköpings Symfoniorkester 
och samma år debuterade hon som Donna Elvira i Don Giovanni på 
Kungliga Operan. ennes genombrott i Stockholm blev Sieglinde i 

alkyrian 2017, och efter det f l de Chrysothemis i Elektra, Tat ana i 
Eugen Onegin och sedan Senta i Den Flygande Holländaren på 
Malm  Opera. 2017 vann Cornelia samtliga fyra priser i världens 
största Wagnertävling, The Lauritz Melchior International Singing 
Competition och i anuari 2020 g r Cornelia sin internationella debut 
som Elsa i Lohengrin på Wiener Staatsoper.   

Magnus Svensson är en mångsidig musiker med romanskonsten 
som specialitet. an är konstnärlig ledare f r Stockholms Konserthus 
Romansserie och framträder där med några av våra främsta svenska 
världssångare men även internationella storheter. 

Magnus CD-produktion omfattar romanser av Brahms och Mahler, 
violinsonater av Beethoven och Franck, pianomusik av B Tommy 
Andersson och tre soloskivor med musik av J S Bach, Mozart och 
Schumann.  

MEDVERKANDE
Cornelia Beskow, sopran 
Magnus Svensson, piano 

PERIOD 
22-29 november 2020 

PROGRAM
Gösta Nystroem 
Sånger vid havet (19’) 
Ture Rangström 
Mälarlegender (11’) (piano solo) 
Hélène Tham
Svanen, ur Sånger för en röst och
 piano ( ’)
– paus – 
Ernest Chausson 
Po me de l’amour et de la mer (28’) 

PRIS 
18.000 kr e kl.moms

ÖVRIGT
Bladvändare önskas
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DUO WINIARSKI/
CARRON  

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | DUO

VINNARE AV UNG & LOVANDE 2019 
Kristina Winiarski och Pontus Carron började spela tillsammans 
2015 under sin studietid vid kammarmusikutbildningen på 
Edsbergs Slott i Stockholm. De har båda mottagit stipendier från 
Kungliga Musikaliska Akademien och Svenska Frimurare Orden och 
vann 2017 tillsammans tredje pris i tävlingen “Swedish International 
Duo Competition”. 

De är båda mycket aktiva som kammarmusiker och har med sin duo 
gett konserter i bland annat Uppsala Konsert & Kongress och Classic 
Winter Festival i Genève. Våren 2018 var de på turné genom hela 
Sverige i Kungliga Musikaliska Akademiens regi och spelade svenska 
verk för gymnasieklasser. Deras spel har beskrivits med “mycket 
närvaro och stort temperament”. Under 2019 har de medverkat vid 
Båstads och Sandvikens kammarmusikfestivaler och gjort en skiv-
inspelning med verk av Alice Tegnér och Laura Netzel med flera, 
musik som aldrig tidigare spelats in. 
 
Kristina Winiarski, cello (f. 1994) debuterade som solist vid 16 års 
ålder när hon spelade Tjajkovskijs Rokokovariationer med National 
Symphony Orchestra på Kennedy Center of Performing Arts i 
Washington DC, USA. Efter det har hon framträtt som solist med 
bland annat Maryland Philharmonic, Stuttgart Kammerorchester, 
St. Petersburg State Symphony och Zagrebs Filharmoni. Våren 2019 
tog Kristina sitt solistdiplom på Musikhögskolan i Malmö för professor 
Torleif Thedéen. 
 
Pontus Carron, piano (f. 1993) har studerat på masterprogrammet 
vid Kungliga Musikhögskolan/Edsberg i Stockholm. Studier som han 
avslutade med en diplomkonsert i Grünewaldsalen på Konserthuset 
Stockholm 2018. Pontus har fått en rad priser i internationella
pianotävlingar såsom ”Citta di San Doná di Piave Piano Competition” 
och Stockholm International Music Competition. Han har framträtt i 
alla de nordiska länderna, Tyskland, Spanien och Italien. 

MEDVERKANDE
Kristina Winiarski, cello
Pontus Carron, piano

PERIOD 
10–25 oktober 2020 

UR PROGRAMMET
Dag Wirén
Suite miniature op 8b (7’)
Ludwig van Beethoven
Variationer över ”Bei Männern,  
welche Liebe fühlen” från Mozarts 
Trollflöjten WoO 46 (10’) 
Molly Kien
Nyskrivet stycke för turnén 

PRIS 
7.000 kr exkl.moms

ÖVRIGT 
Bladvändare önskas. 
Gärna ett cellopodium.

Ung & Lovande-turnén arrangeras av 
Kammarmusikförbundet, Musik i Syd 
och Västmanlandsmusiken med stöd 
av Kulturrådet.
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HANS PÅLSSON & 
GÖRAN SÖLLSCHER

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | DUO

AERIAL ROOTS
Få är så aktade inom den svenska konstmusiken som Hans Pålsson 
och Göran Söllscher. Nu strålar de samman i ett unikt samarbete 
där gitarren och pianot klingar sida vid sida och var för sig. 

Programmet sträcker sig från J S Bach, via Boccherini, Beethoven 
och Manuel María Ponce, till nyare tongångar av Daniel Börtz och ett 
rykande färskt uruppförande av Ylva Fred, som 2019 tilldelades Sten 
Bromans Tonsättarstipendium. Verket är en sambeställning av Musik 
i Syd, Musik i Blekinge, Musik Hallandia och Länsmusiken – Kalmar 
läns musikstiftelse speciellt för våra turnéer.  

Hans Pålsson, som tillägnats över 60 (!) soloverk och pianokonser-
ter, är för många bekant genom TV-programmet ”I döda mästares 
sällskap”. Han har framträtt som solist tillsammans med dirigenter 
som Rafael Frübeck de Burgos, Evgenij Svetlanov, Sixten Ehrling, 
Esa-Pekka Salonen och Okko Kamu och medverkar på omkring 25 
CD-inspelningar.  

Göran Söllscher har sedan genombrottet 1978, då han kammade 
hem 1:a pris i Concours International de Guitare i Paris, hänfört publik 
världen över med sitt magnifika spel. Hans repertoar sträcker sig 
från renässansmusik via de klassiska gitarrkonserterna till nutida 
musik, ofta specialskriven för honom. Görans tolkningar av Beatles 
musik har också en speciell plats i mångas hjärtan.  

Båda herrarna är professorer vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds 
universitet, ledamöter av Kungliga Musikaliska Akademien och inne-
havare av den kungliga medaljen Litteris et Artibus. 

MEDVERKANDE
Hans Pålsson, piano 
Göran Söllscher, gitarr  

PERIOD 
18–25 okt 2020 
7–14 feb 2021 

PROGRAM
Manuel María Ponce 
Preludio (2’) 
Johann Sebastian Bach 
Triosonata C-dur BWV 529 (13’)
Heitor Villa-Lobos 
Preludium nr 1 (5’)(gitarrsolo)
Ylva Fred 
Aerial roots (10’)
- paus -  
Ludwig van Beethoven
Variazioni F-dur op 169 per chitarra e 
pianoforte (9’)
Daniel Börtz 
Three Reductions (9’)
Franz Schubert
Impromptu Ass-dur Op.90:4 (D.899:4) 
(pianosolo)
Luigi Boccherini 
Introduction och Fandango (6’) 

PRIS 
21.000 kr exkl.moms
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KATARINA & SVANTE 
HENRYSON

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | DUO

HIGH AND LOW, OR IN BETWEEN
Katarina och Svante Henryson är två av Sveriges mest färgstarka 
musiker. Som en av grundarna av sånggruppen The Real Group, har 
Katarina varit med och skapat en unik ensemble. Efter 32 år med 
denna stilbildande supergrupp, ett stort antal skivor och tusentals 
konserter, valde hon att bli egen. Kärleken till jazz och folkmusik har 
alltid varit en utgångspunkt för henne, och hennes sångsätt har ett 
rakt och okonstlat uttryck som har beskrivits som “soulmadrigal”. 
Sedan 201  arbetar hon bland annat med uppf randen som bäst 
kan beskrivas som performance-verk.  

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. 
I dag kan man h ra honom spela elektrifierad cello tillsammans 
med klarinettisten Martin Fröst. Bland andra artister han arbetar 
med finns Elvis Costello, Anne Sofie von Otter, Steve add, on Balke, 
Malena Ernman och Mats Bergström. Svante är ledamot av Kungl. 
Musikaliska akademien, och har mottagit Nordiska Rådets Musikpris. 

Dessa musikers gemensamma repertoar har vuxit fram under lång 
tid och spänner över jazz, pop, folkton, indisk raga och ett stänk 
klassisk repertoar.  

Konserten vävs ihop av improviserande mellanspel.

MEDVERKANDE
Katarina Henryson, sång 
Svante Henryson, cello 

PERIOD 
Enligt överenskommelse 

PROGRAM
Kompositörerna utgörs av en 
blandad skara med allt från Elton 
ohn, oni Mitchell, Paul Simon, 

Prince, Katarina och Svante s älva 
till . S. Bach och ohn Coltrane. 
Även något på svenska kan dyka 
upp i te ter av Cornelis reeswi k 
och Tage Danielsson. 

PRIS 
15.000 kr e kl.moms

ÖVRIGT
Artisterna medtar nödvändig teknik.
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AMATIS PIANO TRIO
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | TRIO

MOORLANDS 
Amatis Piano Trio bildades 2014 av den tyska violinisten Lea 
Hausmann, den engelske cellisten Samuel Shepherd och den 
holländsk-kinesiske pianisten Mengjie Han.

Bara några veckor efter att trion bildats vann de publikpriset vid 
rachtenfestival-tävlingen i Amsterdam, vilket ledde till era enga-

gemang i Nederländerna. 2015 vann de f rsta pris vid International 
Parkhouse Award i Wigmore Hall och blev därefter utsedda till BBC 
New eneration Artists 201 -2018.

Ensemblen har nu också hunnit med turnéer i Hong Kong och 
Indonesien och framträder regelbundet i hela Europa på kammar-
musikfestivalerna såsom Verbier, Salzburg och Utrecht. De har haft 
ett tätt samarbete med Wolfgang Redik (Wiener Klaviertrio) och 
Rainer Schmidt (Hagen Quartet).

rutom den klassiska repertoaren f r pianotrio är ensemblen mycket 
intresserad av nutida musik. Trion framf r ett spännande program 
som spänner från slutet på 1700-talet till nutid, med den svenska 
komposit ren Andrea Tarrodis Moorlands  som mittpunkt. Andrea 
är itigt anlitad som tonsättare och Moorlands  uruppf rdes 2018.

MEDVERKANDE
Lea Hausmann, violin
Samuel Shepherd, cello
Mengjie Han, piano

PERIOD 
7–1  mars 2021

PROGRAM
Joseph Haydn 
Trio C-dur ob. 27 (21’)
Andrea Tarrodi 
Moorlands  (8’)

– paus –
Johannes Brahms 
Pianotrio nr 2 op. 87 (28’)

PRIS 
19.000 kr e kl.moms
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ALBION QUARTET
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | KVARTETT

THE MAGIC AND JOY OF CHAMBER MUSIC
Albion Quartet bildades 2016 på Royal Welsh College for Music and 
Drama i Cardiff, där musikerna fann varandra i en gemensam 
passion för stråkkvartettens emotionella kraft. 

Kvartetten leds av Tamsin Waley-Cohen, en av Storbritanniens ledan-
de violinister. Efter en strålande debut 2017, där kvartetten väckte 
stor uppmärksamhet, f l de konserter på välrenommerade scener 
som Concertgebouw i Amsterdam, Auditorium du Louvre i Paris, 
Wigmore all i London och i Town all i Birmingham. 

Albion uartet är e klusiva artister f r skivbolaget Signum Records 
och deras kreativa nyfikenhet har lett till samarbeten med era  
komposit rer som Kate Whitley och reya Waley-Cohen, som även är 
syster till kvartettens primarie. Under turnén får vi bland annat h ra 
ett verk av reya, som uruppf rdes sommaren 2019 under Aldeburgh- 
festivalen. 

Bland kvartettens instrument finner vi både en Stradivarius och en
Guarnerius.

MEDVERKANDE
Tamsin Waley-Cohen, violin 
Emma Parker, violin 
Ann Beilby, viola 
Nathaniel Boyd, cello 

PERIOD 
–11 oktober 2020 

PROGRAM
Joseph Haydn 
Stråkkvartett op 33 nr 6 i D-dur 
( ob III 42) 
Freya Waley -Cohen
Dust (2019)( 20’) 
– paus –
Johannes Brahms
Stråkkvartett nr  i Bess-dur op 7 ( 2’)

PRIS 
2 .000 kr e kl.moms
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GUSTAV LUNDGREN 
OCH UNIT

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | KVARTETT

DJANGO & MORE
Allt från Django Reinhardts kändare stycken som Nuages  till senare 
verk av varierade kompositörer – allt i Reinhardt-stil.

Gustav Lundgren är Sveriges främste tolkare av Django Reinhardt. 
Han är troligen den mest internationellt verksamma av Sveriges jazz-
gitarrister just nu. Med programmet Django & More kommer ni att 
bjudas på musik av Django Reinhardt, som är en av historien mest 
virtuosa och stilbildande musiker, men också en hel del annat. Med-
verkar gör även basisten Mattias Welin och Musik i Blekinges Unit. 

ustav f ddes i Stockholm 1980, b r ade spela gitarr i 12-årsåldern 
och studerade sedan musik i Stockholm, Bollnäs och Svalöv mellan 
199  och 2000. an blev engagerad på klubbar i Stockholmsområ-
det redan som 1 -åring och g orde sin f rsta turné till Spanien som 
19-åring med egen trio. ustav Lundgren har turnerat i bland annat
Japan, USA, Argentina, Indonesien, England, Frankrike, Syrien, Turkiet
m. ., medverkat på ver 0 skivor, varav 22 som ledare, samarbetat
med Chris Cheek, Linda Sundblad, Swedish ouse Mafia, Anne Sofie
von Otter, Bo Sundstr m m .

MEDVERKANDE
Gustav Lundgren, gitarr 
Mattias Welin, bas 
Niclas Höglind, gitarr 
Kristofer Johansson, trummor 

PERIOD 
21–28 mars 2021 eller enl. ök.

PROGRAM
Django & More 

PRIS 
12.000 kr e kl.moms

ÖVRIGT
Artisten medtar egen teknik.

12



CUARTETO QUIROGA
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | KVARTETT

EXIL
Cuarteto Quiroga har etablerat sig som en av de mest dynamiska 
och unika stråkkvartetterna i sin generation. De har vunnit interna-
tionellt erkännande från både kritiker och publik, inte minst för sin 
distinkta personlighet såsom sin djärva och smått originella inställ-
ning till kvartettrepertoaren. 

Genom sitt val av namn på kvartetten, hedrar de den galiciska 
violinisten Manuel Quiroga, en av de mest framstående instrumen-
talisterna i den spanska musikhistorien.

Som vinnare av ett ertal internationella tävlingar (Bordeau , Paolo 
Borciani, en ve, Bei ing, napec-Paris, Palau-Barcelona), uppträder 
kvartetten på stora och kända scener runt om i världen. 2018 vann 
kvartetten The Spanish National Music Pri e.

På scen samarbetar de frekvent med musiker såsom Martha 
Argerich, eronika agen, alentin Erben, avier Perianes,  rg 
Widmann och Jonathan Brown. Mycket på grund av sitt djupa enga-
gemang i kammarmusikundervisning, är kvartetten anlitad av 
Konservatoriet i arago a och ger regelbundet master classes runt-
om i hela Europa, USA och i Latinamerika.

MEDVERKANDE
Aitor Hevia, violin
Cibrán Sierra, violin
osep Puchades, viola
elena Poggio, cello

PERIOD 
20–27 sep 2020
18–25 apr 2021

PROGRAM
Joaquin Turina
La Oración del torero för stråkkvartett 
op  (10 ) 
Dmitrij Sjostakovitj
Stråkkvartett nr 8 c-moll op 110 (22 ) 
– paus –
Rodolfo Halffter
Ocho Tientos op 5 (20’) 
Alberto Ginastera 
Stråkkvartett nr 1 op 20 (25’)

PRIS 
2 .000 kr e kl.moms
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ROYAL WIND  
QUINTET

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | KVINTETT

BLÅSKVINTETTEN GENOM TRE SEKLER 
Franskt och nordiskt med fem av Sveriges finaste solister. Klang-
världen i en träblåskvintett är något utöver det vanliga. Och som 
Carl Nielsen har sagt om sättningen: “Det är fem instrument som 
samtalar med varandra.”  

Royal Wind Quintet består av några av de bästa  träblåsarna i landet. 
Alla är stämledare i Hovkapellet respektive Radioorkestern i Stock-
holm. 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. 

MEDVERKANDE
Peter Fridholm, tvärflöjt  
Fredrik Söhngen, oboe   
Staffan Mårtensson, klarinett  
Hornist meddelas senare
Anders Engström, fagott  

PERIOD 
6–13 sept 2020

PROGRAM
Franz Joseph Haydn 
Divertimento (10’)  
Kristin Boussard 
Blåskvintett (11’)  
Anders Hillborg    
Five pieces for Wind Quintet (10’)  
– paus –
Carl Nielsen  
Blåskvintett (25’)  
Jaques Ibert  
Trois pièces brèves (7’)  

PRIS 
17.000 kr exkl.moms
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CAMERATA NORDICA
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | ENSEMBLE

Camerata Nordica är Kalmar läns professionella kammarorkester. 
Den håller internationell toppkvalitet och räknas som en av Europas 
främsta inom sin genre, vilket gång efter annan bevisats, bland 
annat genom sin blomstrande konsertverksamhet med utsålda 
konserter i Sverige och utomlands och hyllade skivutgivningar. 

Utan dirigent får ensemblen en energi och ett samspel som tillsam-
mans med en genomtänkt och kreativ programläggning blir en del 
av orkesterns speciella identitet. Orkestern består av ett 20-tal mu-
siker, både fast anställda musiker och internationella frilansare som 
väljs från världens olika kammarmusikensembler och orkestrar eller 
vinnare av internationella tävlingar. För att få variation och dynamik 
i produktionerna väljs olika ledare till konserterna. Program bestäms 
sedan i samråd med ledaren som många gånger också är solist.  

Orkestern har förutom turnéer i Sverige, gjort många utlandsturnéer. 
Länder som besökts är bland andra Argentina, Brasilien, USA, Kanada, 
Estland, Italien, England och Wales. En viktig händelse i orkesterns 
historia var debuten på BBC Proms i London, världens största festival 
för klassisk musik.  

I Kalmar län har orkestern en stark relation med sin publik och vill 
hjälpa till att stärka länets omfattande musikliv. Ensemblen har en 
prioriterad uppgift i att spela för och med unga från länet bl. a. i Klas-
sisk melodifestival och Länsstråkorkestern för ungdomar. 

Programutbudet 20/21 presenteras på nästa sida >>>
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”Nordic Suites” 
Ledare och solist Colin Scobie, violin  
Manuel Vioque-Judde, viola 
7–10 september 2020 
Pris 18.000 kr exkl. moms 

Inför säsongspremiären och den 
efterföljande konsertturnén i 
Europa har Camerata Nordica 
valt att fokusera på violan. Violan 
är central i den välkända sviten 
för violin och viola av Atterberg 
samt i ett hyllningsstycke till  
Rameau komponerad för viola 
och stråkorkester av Dobrinka 
Tabakova. Som en perfekt av-
slutning av premiärprogrammet 
framförs Griegs kända Holberg- 
svit.  Solister under denna kon-
sertserie är den skotske violinis-
ten Colin Scobie, förstaviolinist i 
Maxwellkvartetten, samt franske 
violasolisten Manuel Vioque- 
Judde. Båda spelar regelbundet i 
orkestern och är därför ett natur-
ligt val som solister. 

Familjeopera lilla Trollflöjten 
23–27 oktober 2020 
Pris 18.000 kr exkl. moms 

Under hösten 2019 producerade 
Camerata Nordica sin första 
familjeopera ”lilla Figaro” som 
inspirerats av ”Figaros bröllop”. 
Föreställningarna har uppskat-
tats och det känns naturligt att 
göra detta till en tradition runt 
höstlovet. 
 Säsongen 2020–2021 erbjud-
er Camerata Nordica ytterligare 
ett omarbetat stycke av Mozart 
som familjekonsert, nämligen 
”lilla Trollflöjten”. Ett trevligt sätt 
att upptäcka eller återupptäcka 
operans värld tillsammans med 
hela familjen. 

Cameratans kammarensem-
ble spelar sextett Vol.2 
Musiker ur Camerata Nordica 
6–10 november 2020 
Pris 10.000 kr exkl. moms 

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 fortsätter 
gruppen att utvidga repertoaren 
med den mognare andra 
sextetten av Brahms samt den 
vackra sextetten av Dvorak som 
är starkt inspirerad av slavisk 
folkmusik.  

Melodie Zhao möter 
Camerata Nordica 
Solist Melodie Zhao, piano 
16-19 januari 2021 
Pris: 18.000 kr exkl.moms

Den unga schweizisk-kinesiska 
pianisten Melodie Zhao är en 
regelbunden gäst hos Camerata 
Nordica och hennes fram-
trädanden blir alltid en succé. 
Inför säsongen 2020-2021 har 
Melodie valt ett sällan spelat 
stycke av Franz Liszt för piano 
och stråkorkester, liksom den 
berömda dubbelkonserten av 
Sjostakovitj för piano, trumpet 
och stråkar. Orkestern kommer 
också att fortsätta att utvidga 
sin repertoar med kvartetter 
arrangerade för orkester såsom  
Dvořáks välkända amerikanska 
kvartett. 

Giovanni Guzzo & Camerata 
Nordica 
Ledare och solist Giovanni Guzzo, violin 
10–15 februari 2021 
Pris 18.000 kr exkl. moms 

Giovanni Guzzo, född i Venezuela, 
har etablerat sig som en av de 
mest mångsidiga och karisma-
tiska musikerna i sin generation. 
Han spelar regelbundet på några 
av världens mest prestige-
fyllda scener och festivaler, som 
Wigmore Hall, Lincoln Center i 
New York, BBC Proms i London, 
Salzburg och Verbier festivalerna; 
tillsammans med några av da-
gens ledande dirigenter som Sir 
Simon Rattle. Sedan 2016 är  
Giovanni en av Camerata Nordicas 

återkommande ledare, hans val 
av repertoar och hans utstrål-
ning på scenen är alltid mycket 
uppskattad av publik och musiker. 

”A taste of Italy” 
Ledare och solist Sylvia Huang, violin 
Théotime Voisin, kontrabas 
26–30 mars 2021 
Pris 18.000 kr exkl. moms 

Théotime och Sylvia är två 
unga musiker från symfoni-
orkestern vid Concertgebouw i 
Amsterdam. Båda är mästare på 
sina instrument och flerfaldiga 
prisvinnare. Det spännande 
programmet ger oss möjlighet 
att presentera kontrabasen som 
soloinstrument i Bottesinis “Gran 
Duo” på ett sätt som publiken 
förmodligen aldrig tidigare 
upplevt. Många kompositörer 
har sitt ursprung i Italien. Det 
är därför naturligt att inkludera 
verk av Paganini och Puccini 
tillsammans med “Souvenir de 
Florence” av Tjajkovskij, här i ett 
arrangemang för stråkorkester. 

Cameratans kammarensemble 
spelar violakvintetter 
Musiker ur Camerata Nordica 
15–19 april 2021 
Pris 10.000 kr exkl. moms 

Flera kompositörer har gjort 
försök att skriva musik för stråk-
kvintett med två viola. I reper-
toaren, som sällan framförs, 
finns verk av Beethoven, Dvořák, 
Brahms, Mozart, Bruckner m. fl. 
 I detta program har vi valt 
några av genrens mästerverk 
tillsammans med de välkända 
violakvintetterna av Mozart och 
Brahms. Orkestern uppmärk-
sammar också kompositören 
Dobrinka Tabakova och hennes 
violakvintett “Organum Light”, 
skriven 2014, en övernaturligt 
vacker meditation över en 
medeltida sång.  
 



MUSICA FICTA OCH 
BO HOLTEN

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | ENSEMBLE

NOTRE DAME I FLAMMOR
Det kom som en chock f r hela västvärlden, när ammorna 
plötsligt slog upp från den parisiska katedralen Notre Dame i 
april 2019. Men på tolvhundratalet slog det också, om än i verf rd 
bemärkelse, gnistor i Notre Dame. Den ännu ofärdiga kyrkan i Paris 
kom under åren omkring 1200 att hysa den kanske mest e plosiva 
utvecklingen i musikens historia. är blev erstämmigheten på 
allvar uppfunnen, och den utvecklades stra  till att kunna bära verk 
med längder på ver tio minuter. 

Komposit rerna hette Leoninus och Perotinus, och båda var sång-
mästare vid Notre Dame. Kompositionerna vandrade också ut i 
landet, bland annat till nunnekloster, där musiken odlades itigt av 
kvinnor. Därf r är det åtta kvinnor som framf r musiken vid Musica 

ictas konsertpro ekt. Kyrkomusiken perspektiveras av profan musik 
från samma period, diktad och komponerad av kvinnliga diktare och 
komposit rer, som det fanns åtskilliga av under denna period.

MEDVERKANDE
Musica Ficta
Bo olten

PERIOD 
1 –21 febr 2021

PROGRAM
Kvinnors sång under medeltiden

Musik från Nôtre Dame, 
omkring 1200:
1. Alleluia – versus  Posui adiutorium
    Organum triplum.  
Påstås ha komponerats av Magister 
Perotinus , dvs. Perotin 
2. aude Maria – versus  abrielem 
archangelum
    Organum duplum. Anonymus 
(skandinaviska källor)
Kvinnliga trubadurer, omkring 1200:

. Die , de chanter maintenant  
Chant d’oisaus et fuelle et ors  
In seculum

. Cil bruns ne me meine mie  
 In seculum
5. A vos vieg, chevalier sire   
Et orebit

. e sui onete et olie  é Die  e 
n’ai pas mari  eritatem
7. Amis, votre demoree  Pro Patribus
8. Soufrés, maris
9. ’ai fait ami a mon chois  audete
10. S’on me regarde  Prenés i garde  

e  mi enfant
11. Nus ne mi pourroit  Nonne sui, 
nonne, laissiés m’aler  Aptatur
Musik från Nôtre Dame, 
omkring 1200
12. iderunt omnes – versus   
Notum fecit dominus
       Organum quadruplum.  
Komponerad av Magister Perotinus

PRIS 
25.000 kr e kl.moms
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MUSICA VITAE
KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | ENSEMBLE

Musica Vitae är orkestern som tar livets musik till den enskilde 
lyssnaren. Med stringent elegans hanterar stråkmusikerna konst-
musikens alla världar. Här ryms barock och romantik likväl som 
modernism och samtida musik från olika genrer. Att lyssna till 
Musica Vitae är intimt och nära, storslaget och färgsprakande 
dramatiskt. Från hösten 2020 blir världsviolinisten Benjamin Schmid 
ny konstnärlig ledare och med honom i spetsen kommer ensemblen 
presentera både traditionella och okonventionella musikaliska 
kombinationer och knyta nya kontakter med ledande solister, 
dirigenter och tonsättare, världen över. 

Musica Vitae framträder på små och stora scener i Sverige och 
utomlands. 2018 turnerade orkestern till både Schwei  och apan 
och 2020 spelar man på festivalen Alba Nova i Belgien. Orkesterns 
mångsidiga repertoar syns, hörs och recenseras regelbundet i både 
digital och tryckt media. 

Programutbudet 20 21 presenteras på nästa 
sida >>>
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3–6 september 2020 

Händelser vid Ecksträsk 
okalharmonin (12 sångare) 

Blåsmusiker och slagverkare 
Fredrik Malmberg, dirigent 
Pris: 20.000 exkl. moms 

Örjan Fahlströms nyskrivna stycke 
Händelser vid Ecksträsk bygger på 
Sara Lidmans genombrottsroman 
”Tjärdalen”. Med tydlig inspiration 
från a ens tonspråk presenteras 
här en fascinerande föreställning 
där Musica Vitae musicerar tillsam-
mans med några av Nordens 
främsta a musiker. 

19–20 september 2020 

Torleif Thedéen spelar ryskt 
Torleif Thedéen, cello och musikalisk 
ledning 
Pris  19.000 e kl. moms 

En av Sveriges största stjärnor på 
den internationella musikscenen 
återvänder till Musica Vitae för att 
spela musik av Tjajkovskij och Sjos-
takovitj. Dessutom leder han orkes-
tern i musik av Béla Bartók. Med sig 
har Thedéen Mstislav Rostropovitjs  
ber mda uadagnini-cello från 178  
som han numera disponerar. 

22–25 oktober 2020 

Benjamin Schmid spelar
Beethoven 
Benjamin Schmid, violin och konstnär-
lig ledning 
Christian Lettner, trummor 
Pris  19.000 e kl. moms 

Världsviolinisten Benjamin Schmid, 
som här gör sin första konsert som 
konstnärlig ledare för Musica Vitae, 
firar att det är 250 år sedan Beet- 
hoven föddes med att spela dennes 
två romanser för violin och orkes-
ter. Dessutom visar Benjamin sin 
musikaliska bredd genom att också 
spela Sabina anks a inspirerade 
violinkonsert. Utöver detta leder 
han också orkestern i Mo arts Eine 
kleine Nachtmusik. 

1 –15 november 2020 

Sinfonia 
Malin Broman, violin och musikalisk 
ledning 
Daniel Eklund, viola 
Pris 18.000 e kl. moms 

En av Sveriges främsta tonsättare, 
Daniel B rt , har skrivit en Sinfonia 
för stråkorkester som på denna kon-
sert uruppförs av Malin Broman och 
Musica Vitae. Dessutom bjuder vi på 
Mo arts Sinfonia Concertante där 
orkesterns egen stämledare, Daniel 
Eklund, är solist tillsammans med 
Malin Broman. 

1 –1  december 2020 

Musik i juletid 
Karolina Bengtsson, sopran 
Pris  15.000 e kl. moms 

Det unga stjärnskottet Karolina 
Bengtsson, som gjorde succé med 
Musica itae 2018, gästar orkestern 
för en stämningsfull konsert i juletid. 
Våra mest älskade julsånger blandas 
med mer okända pärlor. 

1 –20 anuari 2021 

Rokoko 
Daniel Tengberg, cello 
Pris  1 .000 e kl. moms 

I denna konsert bjuder vi på Rokoko 
från tre århundraden. Tjajkovskijs 
Rokokovariationer samsas med 
Stravinskijs Pulcinella, som bygger 
på Pergolesis musik. Solist är Musica 
Vitaes egen solocellist Daniel Ten-
gberg. Dessutom spelar orkestern 
”äkta” rokoko-musik signerad An-
ders Wesström och det blir också ett 
uruppförande av Andrea Tarrodi. 

–7 februari 2021 

De stora mästerverken 
Benjamin Schmid, violin och
konstnärlig ledning 
Christian Ihle Hadland, piano 
Pris: 20.000 exkl. moms 

Musica Vitae tillsammans med 
vår konstnärliga ledare Benjamin 
Schmid och den norske stjärn-
pianisten Christian Ihle Hadland 
presenterar här ett program med 
tre riktiga portalverk inom den 
klassiska musiken. En pianokonsert 
av W.A. Mo art, Elgars Serenad och 
Tjajkovskijs Souvenir från Florens. 
Dessutom blir det musik av Amanda 
Maier Röntgen. 

17–18 februari 2021 

200 år av klarinett 
Emil onason, klarinett 
Pris  18.000 e kl. moms 

Här bjuder vi på två ytterligheter 
av den moderna klarinettens liv, 
från instrumentets födelse i form 
av Mo arts älskade klarinett-
konsert och dess levnadsbana 
fram till Emmy Lindströms verk, 
komponerad 226 år senare. Lind-
ströms klarinettkonsert, ”At the hills 
of Hampstead Heath”, uruppfördes 
av Emil onason 201  och hyllades av 
både kritiker och publik. 

11–15 mars 2021 

Med rötter i folkmusiken 
Anna Petrini, block t 
ohan Bridger, slagverk 

Pris  18.000 e kl. moms 

Tillsammans med två av Sveriges 
främsta musiker spelar vi verk som 
alla har folkliga rötter. Sibelius 
Rakastava-svit samsas med 
an eks Idyll f r stråkorkester. 

Dessutom blir det Sverigepremiär 
f r den finska tonsättaren Lotta 
Wennäkoskis verk Zeng, som inspi-
rerats av ungersk folkmusik. 

25–28 mars 2021 

Music Please 
Malin Broman, violin och musikalisk 
ledning 
Ruby Hughes, sopran 
Pris  21.000 e kl. moms 

Brittisk och amerikansk musik 
blir det i denna konsert där Malin 
Broman återvänder till Musica Vitae 
tillsammans med sopranen Ruby 
Hughes. Vaughan-Williams under-
bart vackra Lark Ascending, sånger 
av Frank Bridge och musik av Ruth 
Crawford står på programmet. 
Dessutom bjuder vi på ett urupp-
förande av brittiskan Helen Grime, 
en av världens mest efterfrågade 
tonsättare idag. 

17–18 april 2021 

Kända och okända verk av 
mästare 
Benjamin Schmid, violin och 
konstnärlig ledning 
Ariane Haering, piano 
Pris: 20.000 exkl. moms 

Tillsammans med Benjamin Schmid 
fortsätter vi att framföra den klassiska 
musikens mest älskade stycken, 
denna gång Tjajkovskijs Serenad 
för stråkar. Vid sidan av detta spelas 
musik av ytterligare två mästare, 
Mendelssohn och Mo art, men i 
deras fall är det lite mer okända verk; 
Mendelssohns dubbelkonsert och 
Mo arts ofullbordade konsert f r 
violin och piano. 

28 april–9 ma  2021 

Sofia Karlsson och  
Musica Vitae 
Sofia Karlsson, sång och gitarr 
Pris: 20.000 exkl. moms 

Missa inte detta unika tillfälle då vi 
tillsammans med en av våra mest 
folkkära artister, den erfaldigt 
grammisbel nade Sofia Karlsson, 
bjuder på några av hennes mest 
älskade vistolkningar och sånger.  

 
 



STOCKHOLM SYNDROME
ENSEMBLE

KAMMARMUSIKUTBUD 20/21 | ENSEMBLE

BREAKING THE CHAINS - IN THE SPIRIT OF 
BEETHOVEN
En hyllning till alla dem som likt Beethoven bröt sig genom och 
höll huvudet kallt – trots samhällets normer, kollegornas sneda 
blickar, förtryck, jantelagens bojor eller lagarnas stelhet! En stor 
skara fantastiska människor och fenomenala tonsättare genom 
tiderna!

Utan att vara bundna till ensemblestorlek, stil eller genre ger Stock-
holm Syndrome Ensemble konserter av alla möjliga slag. Program-
men byggs oftast kring en händelse, en idé eller ett specifikt koncept. 
På så sätt ger man sig själva möjligheten att blanda musik från olika 
epoker och stilar, helt fritt. Detta har resulterat i att ensemblen har 
framfört konserter innehållande musik från Purcell till Bob Dylan, 
Messiaen till Radiohead i samarbeten med musiker såsom Margareta 
Bengtsson, Olivia Chaney, Sebastien Dubbé, Ruby Hughes, Gustav 
Lundgren, Anne Sofie von Otter, Elin Rombo, Andrew Staples, artist 
Joanne Grüne-Yanoff och jonglören Jay Gilligan.

”Musik på absolut högsta nivå - fenomenalt”  
SVD

”Detta är eliten av Stockholms klassiska musiker, och det är en 
ynnest att få uppleva dem musicera och jamma.” 
DN

MEDVERKANDE
Simon Crawford-Phillips, piano
Malin Broman, violin
Malin William-Olsson, violin/viola
Johannes Rostamo, cello
Rick Stotijn, kontrabas
Plus en hemlig gästartist

PERIOD 
1–8 nov 2020

PROGRAM
Hildegard von Bingen 
O Virtus Sapiente (5’) 
C.P.E Bach 
Sinfonia i Ess-dur, Wq.179 (5’) 
Joseph Bologne 
Stråkkvartett no.4 i C-moll (6’) 
Hector Berlioz  
La Mort d’Ophelie, Op.18, No.2 (7’) 
Elfrida Andrée 
Pianokvintett (6’) 
Ethel Smyth 
Stråkkvintett 5tet, Op.1 (10’) 
–paus– 
Richard Wagner 
Liebestod ur Tristan und Isolde (7’) 
Charles Ives 
Pianotrio (6’) 
Erwin Schulhoff 
Alla Tango Milonga (4’) 
Alla Tarantella (3’) 
Benjamin Britten 
Cellosonat Op.65 (6’) 
Sofia Gubaidulina 
Pantomime (10’) 

Pop music medley (7’)

PRIS 
24.000 kr exkl.moms
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BESTÄLLNINGSINFORMATION 
BESTÄLL SENAST 29 APRIL 2020
Beställningar ur utbudet ska vara er regionala musikinstitution – Musik i Syd, Musik Hallandia, Musik i 
Blekinge och Länsmusiken Kalmar läns musikstiftelse – tillhanda senast den 29 april 2020. 

PRISER OCH SERVICE
Observera att alla priser i denna katalog är grundpriser d.v.s. 25 % moms tillkommer. Angivna priser 
gäller för beställare inom regionerna Skåne, Kronoberg, Halland, Blekinge och Kalmar län.

Observera att samtliga fyra regionala musikinstitutioners logotyper ska finnas med i arrangörens 
information om och marknadsföring av konserten.

De produktioner som involverar längre resor och/eller övernattningar kan kräva att fler än en beställ-
ning inkommer och vi reserverar oss i dessa fall mot enstaka beställning. Den arrangör detta berör 
meddelas i så fall snarast efter sista beställningsdatum.

Slutligen ber vi er också observera att de uppgifter om program som anges kan komma att ändras efter 
att denna katalog publicerats. För mer detaljerad programinformation är ni varmt välkomna att kon-
takta respektive producent.

MUSIK I SYDS ARRANGÖRER  

Beställningar och information: producent Andreas Baur
andreas.baur@musikisyd.se, tel 0709-20 58 11

För att beställa Ung & Lovande: producent Jesper Hamilton
jesper.hamilton@musikisyd.se, tel 0703–20 58 33

För att beställa Musica Vitae: orkesterchef Andreas Lönnqvist
andreas.lonnqvist@musicavitae.com, tel 0706-43 91 20

LADDA NER PRESSMATERIAL 
Varje produktion i katalogen presenteras även på Musik i Syds webbsida med en separat produktionssida 
med text, program och priser. Här finns pressbilder för tryck och webb att ladda ner samt logotyper för 
våra fyra institutioner.
www.musikisyd.se/kammarutbud

MUSIK I BLEKINGES ARRANGÖRER  

Beställningar och information: producent Jesper Hafström
jesper.hafstrom@regionblekinge.se, tel 0455-32 20 63

LÄNSMUSIKEN –KALMAR LÄNS MUSIKSTIFTELSES ARRANGÖRER  

Beställningar och information: producent Urban Wedin
urban.wedin@lansmusiken.se, tel 070-654 00 33

För att beställa Camerata Nordica: konstnärlig chef Zéphyrin Rey-Bellet 
zeph@camerata.se, tel 072-517 29 05

MUSIK HALLANDIAS ARRANGÖRER 

Beställningar och information: producent Patric Aurell
patric.aurell@regionhalland.se, tel 0708-19 79 18

KONTAKTER FÖR ATT BESTÄLLA



Länsmusiken Kalmar läns musikstiftelse
Postadress: Länsmusiken, Box 14, 572 21 Oskarshamn
Besöksadress: Kyrkogårdsgatan 6, Oskarshamn
www.lansmusiken.se 

Musik Hallandia
Besöksadress: Kronobränneriet, Skonertgatan 12 A, Halmstad
Postadress: Region Halland, Musik Hallandia
Box 517, 301 80 Halmstad
tel 0708-19 79 18
www.musikhallandia.se

Musik i Blekinge
Besöksadress: Ronnebygatan 22, Karlskrona
Postadress: Musik i Blekinge, Region Blekinge, 
Valhallavägen 1, 371 41 Karlskrona
tel 0455-32 19 00
info@musikiblekinge.se 
www.musikiblekinge.se

Musik i Syd
Kulturkvarteret, Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad
tel 044-20 58 80
skane@musikisyd.se

Konserthuset, Västergatan 13, 352 31  Växjö
tel 0470-70 03 00
kronoberg@musikisyd.se

Palladium Malmö, Södergatan 15, 211 34 Malmö
tel 040-10 99 90
palladium@musikisyd.se
www.musikisyd.se • www.musikisydchannel.se




