
Program spelåret 2015/2016

Med reservation för ev ändringar. I samarbete med:

Torsdag 3/3 kl 19 00
Valhall, Hultsfred

Aspelands Musikförening belönades med Hultsfreds kommuns kulturstipendium 2010. 
Föreningen är uppkallad efter Aspelands härad, som Hultsfred tillhör.

Stöd oss med ditt medlemsskap! 
Fler medlemmar ger bättre förutsättningar för att ordna lika fi na konserter framöver som nu.

Som medlem i Aspelands Musikförening får Du rabatt på konserterna. Medlemsavgift 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. 
Konserten med Jeanette Meyer 13/10 inom ramen för Tisdag på Valhall kostar 80 kr för alla. 

Konserten i Virserum kostar 100 kr för alla.
Föreningens årsmöte äger rum 3/3 2015, kl 18 00 i Valhall.

Utlottning av CD-skivor och gratis kaffe på den efterföljande konserten.
Kontaktperson: Brita Freudenthal, 0495-220 15, freudenthal@telia.com

Följ oss på www.aspeland.info och Facebook

Dahlkvistkvartetten

Dahlkvistkvartetten har på kort tid etablerat sig som en av Sveri-
ges mest eftersökta unga kammarmusikgrupper. De utnämndes 
av Stockholms Konserthus till att vara ”Rising Star” säsongen 
2012-13 inom European Concert Hall Organisation, vilket inne-
bär att de ska gästa en rad stora konserthus ute i Europa. Dahl-
kvistkvartetten består av den Warszawa-födde Bartosz Cajler 
(violin) samt Stockholmssyskonen Kersti (violin), Jon (viola) och 
Hanna (cello). Alla fyra har studerat på Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm såväl som individuellt i Frankrike, Italien, Polen och 
Holland. Nordiskt program med musik av bl a Valborg Aulin.

Fredag 18/3 kl 19 00
Valhall, Hultsfred

Jeanette Köhn, sopran, Kjell Fagéus, klarinett, 
Love Derwinger, piano

Jeanette Köhn är en av Sveriges mest mångsidiga sångerskor. 
Hon är sedan länge en etablerad konsert- och operasångerska 
med engagemang världen över. Jeanette var solist vid det bröl-
lopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling. Väl-
kände Kjell Fagéus har tidigare varit soloklarinettist i Kgl Hovka-
pellet och konsertmästare i Stockholms Blåsarsymfoniker. Love 
Derwinger tillhör kretsen av Sveriges främsta pianister. Han har 
framfört många konserter i Europa, USA, Kanada, Japan, Mel-
lanöstern och Sydamerika. Musik av Purcell, Schubert, Sjögren, 
Taube, Grieg, Rangström m fl .



Söndag 15/11 kl 18 00
Hultsfreds kyrka

Söndag 24/1 kl 18 00
Valhall, Hultsfred

Söndag 21/2 kl 18 00
Valhall, Hultsfred

Carl Petersson, piano

Carl Petersson har studerat vid det Kongelige Danske Musik-
konservatorium i Köpenhamn för professor José Ribera. Han har 
vid flera tillfällen framträtt som solist och med symfoniorkestrar i 
Kanada, USA, Sverige, Danmark, Polen, Frankrike, Tjeckien, Tysk-
land och Israel. Hösten 2009 debuterade han i Nordamerika då 
han som solist spelade med West Coast Symphony i Vancouver, 
Kanada. 2015 reser Carl på en omfattande turné till Kina, bland 
annat till Peking, Shanghai och Hong Kong. 2016 väntar en ny 
turné till USA. På programmet står bl a sonater av Scarlatti, Beet-
hovens Pathetiquesonat, preludier av Debussy och Gershwin.

Tobias Sjögren, gitarr 

Tobias Sjögren fick en Master of Fine Arts vid Musikhögskolan 
i Göteborg 1996, efter att under skolgången arbetat med två 
större inspelningsprojekt; ett soloalbum, Hymn och CD-projektet 
Ord På Golvet med musik utifrån Gunnar Ekelöfs dikter. Intresset 
av att försöka bilda sammansmältningar mellan olika motsatser 
- improvisation och komposition; musikers växelverkan/samspel i 
realtid och för-/efterproduktion; akustiska och elektroniska instru-
ment - framträder som en genomgående tanke i Tobias Sjögrens 
verk. Utöver inspelningsprojekt har han turnerat runt, framförallt 
med sitt eget band Northern Voices och med basisten Lars Da-
nielssons band European Voices.

Camerata Nordica - Terje Tønnesen, ledare
Göran Söllscher, gitarr

Anna-Lena Laurin är Camerata Nordicas composer in residence. 
Nu är det dags att uruppföra hennes senaste verk för soloin-
strument och stråkorkester. Till gitarrkonserten har vi glädjen att 
återse Göran Söllscher, en världsartist som orkestern samarbeta-
de med redan på 70-talet. Han inledde sin karriär med att vinna 
första pris vid tävlingen ”Concours Internationale de Guitare” i 
Paris 1978. På programmet står också Bibers Battalia och Dvoráks 
Serenad.

Jeanette Meyer, sång, piano, dragspel
Musik ur en gammal dosa

Jeanette Meyer är utbildad vid Operahögskolan och har fått bl a 
Jussi Björlings stipendium och Puccini stipendium. I vårt mångkul-
turella samhälle vill hon lyfta fram den judiska kulturen och tradi-
tionen. Glädjen, humorn och sorgen från denna kultur förmedlar 
något allmänmänskligt som alla kan ta till sig. Programmet är 
sammansatt av sånger på tre språk hebreiska, jiddisch och ladino. 
Hela programmet återger musik och rytmer, glädje, sorg och po-
esi. Sångerna sammanfogas med dikter av den i sammanhanget 
väl samstämda Nobelpristagaren Nelly Sachs samt Oscar Levertin.

Tisdag 13/10 kl 18 30
Valhall, Hultsfred

Söndag 25/10 kl 18 00
Virserums kyrka

Fredag 25/9 kl 19 00
Valhall, Hultsfred

Musica Vitae & Frispel
Musik och tid

Stämningsfullt, elegant och världens drag! Det är vad vi kan vän-
ta oss när Musica Vitae och folk- och medeltidstrion Frispel möts. 
En våg av musik och tid sköljer över lyssnaren i denna konsert 
med svensk folkmusik, smäktande rumänsk medeltidsmusik, ett-
riga italienska estampier och sydeuropeiska danser som får hela 
kroppen att spritta. Allt arrangerat av Stefan Levin.
Frispel: Claudia Müller – blockflöjt, Göran Månsson – pipor och 
slagverk, Agneta Hellström – flöjt och didgeridoo

 

Jakob Högström, baryton & Duo Dialog
Winterreise

Franz Schuberts stora sångcykel Winterreise är en odödlig klas-
siker. Här möter vi den i en spännande bearbetning för baryton, 
klarinett och gitarr. Solostämman sjungs av Jakob Högström. Han 
ackompanjeras av Duo Dialog, som består av de välmeriterade 
musikerna Dan Larsson (klarinett) och Magnus Grönlund (gitarr). 
Jakob Högström har gjort roller på Drottningholms Slottsteater, 
VadstenaAkademien och han medverkade i SVT:s produktion av 
Lars-Erik Larssons Förklädd Gud tillsammans med Radiosymfoni-
kerna. 2009 debuterade han på Opéra Comique i Paris. 

ˇ


