
Med reservation för ev ändringar. I samarbete med:

Aspelands Musikförening är uppkallad efter Aspelands härad, som Hultsfred tillhör. 
Stöd oss med ditt medlemsskap! Fler medlemmar ger bättre förutsättningar för att 
ordna lika fina konserter framöver som nu. Som medlem i Aspelands Musikförening 
får du rabatt på konserterna. 
Medlemsavgiften är 150 kr. Där inte annat anges är medlems priset 100 kr per konsert 
– ordinarie biljettpris 150 kr. Heltidsstuderande går in gratis. 
Medlems kort säljs i biljettkassan vid konserterna. Förhöjt pris under “Afternoon Tea”. 
Årsmötet blir i Valhall kl. 14.45 före konserten den 4 mars 2018.
Vanligtvis är det god tillgänglighet till lokalerna. För information eller specifika önskemål 
ring  Valhall, 0495-24 05 02, kyrkan 0495-24 95 90 och Elaines café 0495-493 02.

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

MUSIKPROGRAM
HÖST OCH VÅR 2017/18

Vid konserten 21 januari serverar Elaines café i pausen diverse 
bakverk i engelsk afternoon tea-stil. Föranmälan krävs då antalet 

platser är begränsat. Exakt pris för konsert och pausförtäring 
meddelas i januari. 



Fredag 13 oktober
Lisas – Lisa Rydberg, Lisa Långbacka
Duon Lisa Rydberg, fiol och Lisa Långbacka, ackordeon, är två unika 
inslag på den svenska musikscenen. Duon bildades 2011 och hade 
då redan existerat som ett frö i deras tankar en längre tid. De två 
Lisorna bjuder på musik som nyfiket tänjer på genregränser och 
samspelet kännetecknas av lyhördhet och innerlighet, ett gemen-
samt arrangerande i stunden. Repertoaren består av, vid sidan av 
traditionella låtar från framför allt Hälsingland och Dalarna, egna 
kompositioner som speglar en musikalisk förankring i folkmusik, ba-
rockmusik och tango.

Söndag 4 mars
Musica Vitae. “Sound the trumpet”
Musica Vitae framträder på små och stora scener i Sverige och utom-
lands. Internationellt har orkestern välkomnats varmt i bland annat 
Kina, USA, Grekland, Schweiz, Tyskland och Spanien. Med stringent 
elegans hanterar de 15 stråkarna konstmusikens alla världar. Här ryms 
barock och romantik likväl som modernism och samtida musik från oli-
ka genrer. Med konstnärlige ledaren Malin Broman i spetsen presente-
rar ensemblen okonventionella musikaliska kombinationer. Medverkar 
gör också Filip Draglund trumpet och Karolina Bengtsson sång.
Program: Verk av Fasch, Planel, Händel m. fl.

Söndag  26 november
Juho Myllylä Trio 
Juho Myllylä, Miron Andres och Julie Calbete.
Juho Myllylä studerar blockflöjt på Conservatorium van Amsterdam. 
Hans repertoar omfattar både de riktigt tidiga epokerna samt också 
nutida och experimentell musik. Miron Andres har studerat vid Kon-
servatorium Wien och Schola Cantorum Baseliensis i Basel. Nu viola 
da gamba och violone i Utrecht under Josh Cheatham. Julie Calbete 
arbetar med några av Centraleuropas bästa körer såsom Namurs 
kammarkör, Collegium Vocale Gent och Flamländska radions kam-
markör. Verk av tonsättare från 1300- och 1400-talet, bl a. Gilles, 
Binchois, de Perusio, de Pistoria, Grimace och Dufay.

Söndag 11 februari
Peter Friis Johansson, piano
Sedan sitt genombrott 2006 har Peter Friis Johansson genomfört 
omfattande turnéer samt tidigare representerat Sveriges Radio som 
deras P2:artist. Efter det har han blivit en återkommande solist med 
Sveriges Radios Symfoniorkester i Berwaldhallen. Under de kom-
mande säsongerna ger Peter serier med Franz Schuberts elva färdig-
ställda pianosonater i bland annat Sverige, Finland och USA. Utöver 
detta uruppförs Sven-David Sandströms nya pianokonsert tillsammans 
med Göteborgs Symfoniorkester 2017 och Andrea Tarrodis pianokon-
sert med Kungliga Filharmonikerna i Stockholms konserthus 2018.  
Under konserten i Hultsfred framförs sonater av Schubert.

Söndag 29 oktober
Magnus Holmander och Irina Serotiuk
Duon Magnus Holmander, klarinett och Irina Serotiuk, accordeon 
vann 2017 års upplaga av kammarmusikbiennalen Ung & Lovande 
i Västerås Konserthus. Magnus och Irina gör sina masterstudier på 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. 
Magnus Holmander (f. 1993) studerade tidigare för Hermann Sté-
fansson och Martin Fröst, nu med Emil Jonason. Iryna Serotiuk (f. 
1988) har studier i Odessa bakom sig innan hon kom till Warszawa 
och så småningom Stockholm där hon nu studerar hos Anita Agnas.  
Musik av W. Lutoslawski, C. Debussy, A. Hillborg m fl.

Plats   Valhall, Hultsfred        Tid   16.00Plats   Elaines café, Hultsfred        Tid   16.00

Plats   Hultsfreds kyrka         Tid   16.00 Plats   Valhall, Hultsfred        Tid   16.00

Plats   Elaines café, Hultsfred        Tid   16.00Plats   Elaines café, Hultsfred        Tid   19.00

Söndag 21 januari
Trio Musica Viva. “Afternoon Tea”
Virginia Costici, piano, har studerat vid musikhögskolan i Iasi i Rumä-
nien. Nu är hon pianolärare i Västervik. Alexandru Costici, violin, har 
också studerat vid musikhögskolan i Iasi. Han har varit violinist vid Göte-
borgsoperan och därefter fiollärare i Karlskrona och Västervik. Gunnar 
Andersson har efter studier vid Ingesunds musikhögskola och Musika-
liska Akademien arbetat som cellist i Norrköpings symfoniorkester och 
Oskarshamnensemblen. Trion framför en klassisk repertoar av Bach, 
Händel, Beethoven, Tschaikowsky, Raff, Schubert, Dvorak, Sibelius och 
populär musik från olika tidsepoker.


