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Söndag 4 september kl 16.00 Sjövinden, 
Hantverksmagasinet 
Georg Gulás : Turina, De Falla och José 
En afton med spansk impressionistisk gitarrmusik. Intensivt 
skimrande klanger kombinerade med spanska 
flamencorytmer och folklore blev resultatet när spanska 
tonsättare inspirerades av franska impressionister kring 
sekelskiftet. Gitarristen Georg Gulyás spelar och berättar 
om tonsättarna, musiken och tiden! 
 
 
Söndag 18 september kl 19.00 Musikhögskolan Ingesund 
Duo Amper Petrini  
Emilia Amper är en av de bästa nyckelharpisterna i Sverige 
och Anna Petrini är en världsartist med blockflöjt som 
huvudinstrument. 
Nyckelharpisten Emilia Amper och blockflöjtisten Anna 
Petrini djupdyker i repertoar med olika stilistiska förtecken 
men många gemensamma nämnare. Nordisk folkmusik får 
möta tidig musik (1200-1700) från Europas alla hörn. 
Folklåtar vävs ihop med dansmusik och sånger och blir ny 
musik. Egna arrangemang och nya kompositioner utgör 
konsertprogrammet. 
 
 
Lördag 1 oktober kl 19.00 Equmeniakyrkan 
Wermlandsensemblen under ledning av Gunnar Ericsson: 
Ett Solvarv  
En konsert där körnestor Gunnar Ericssons musik och 
arrangemang står i centrum för en poetisk och musikalisk 
resa från höst och vinter, till vår och sommar med alla de 
skiften i stämningar och nyanser som årstiderna ger. 
 
 
Torsdag 20 oktober kl 19.00 Rackstadmuseet 
Kungsbacka pianotrio 

Kungsbacka Piano Trio, som bildades 1997, har vunnit 
erkännande som en av de mest framträdande ensemblerna 
i sin generation och gjort en blomstrande internationell 
karriär. Sedan de vann första pris i Melbourne International 
Chamber Music Competition har trion framträtt vid ledande 
festivaler och i de mest betydande konsertsalarna i Europa 
och på många andra håll runt om i världen. 
 
 
Torsdag 27 oktober kl 19.00 Musikhögskolan Ingesund 
Robert Wells presenterar – ”Songs Without Words” 
Efter mer än trettio års konserter med Rhapsody in Rock, 
skivutgivningar och samarbeten med över 100 artister 
bjuder nu Wells som solist in publiken till ett intimt möte på 
scenen. 
 
 
Söndag 30 oktober kl 16.00 Musikhögskolan Ingesund 
Stadsmusikkårens 40-årsjubileum 
Fokus på denna konserten ligger på musik som orkestern 
tävlat med under Svensk Blåsmusikfestival i Linköping. 
Orkestern lyckades med bedriften att få guld i division 2 
2019! 
 
 
November 
Stipendiat: Joram Zieltjens, 
Datum och konsertplats inte fastlagt men vi ser fram emot 
hans stipendiatkonsert, någon gång i november.  
 
 
Söndag 11 december Trefaldighetskyrkan kl 18.00 
Adventskonsert 
Traditionsenlig konsert med Arvika Kammarkör, Arvika 
stråkorkester samt popgrupp från musikskolan. 

 


