Kanske är det ett resultat av pandemins sociala
distansering och spellusten som kommer från
två års inställda kulturevenemang, men säsongen 22/23 är verkligen något utöver det vanliga.
Sällan har vi gjort så STORA produktioner med så
MÅNGA musiker på scen, så SKICKLIGA solister
och så STORSLAGEN repertoar. Programmet
bjuder på romantiska symfonier, solokonserter,
julmusik, körverk, ouvertyrer och inte minst en
operagala med extra allt.
Vi har glädjen att samarbeta med solister från
både när och fjärran. Instrumentalister och sångare i högsta klass. Flera av säsongens produktioner
sker i samarbete med körer och inte minst har vi
ett fint samarbete med kyrkomusiker och sångare
från Fredrikskyrkan i Karlskrona.
Jag känner mig glad och stolt över det program
Karlskrona Orkesterförening nu kan presentera
och hoppas att vi ses och hörs under säsongen
22/23. Ta hand om er!
/Fredrik Gustafsson
Konstnärlig ledare
och dirigent.

BRA ATT VETA...
BILJETTER: Förköp på nortic.se eller på plats en
timme innan konserten börjar.
BLI MEDLEM: Info finns på vår webbplats:
karlskronakammarorkester.se
KONTAKT: info@karlskronakammarorkester.se
PÅ WEBBEN: karlskronakammarorkester.se
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DIRIGENTEN HAR ORDET

KARLSKRONA
ORKESTERFÖRENING

PROGRAM
2022/2023

FÖRKLÄDD GUD
Dirigent: Fredrik Gustafsson
Violin: Sara Jefta
Karlskrona Orkesterförening
tillsammans med kör ur
Fredrikskyrkan.

4/3
Äntligen har det blivit dags för Lars-Erik Larssons enorma succé
Förklädd gud att framföras i Blekinge igen. Förklädd gud är
komponerad som en lyrisk svit för Sveriges radio och är ett av
våra mest älskade kör- och orkesterverk. För musiken i övrigt
står en annan svensk gigant; Wilhelm Stenhammar. Medverkar
gör även violinisten Sara Jefta som framför Stenhammars
2 Sentimentala romanser för violinsolo och symfoniorkester.
Fri entre

OPERAGALA
Dirigent: Fredrik Gustafsson
Sopran: Cecilia Hjortsberg
Tenor: Carl Rahmqvist
Karlskrona Orkesterförening

30/10
50 orkestermusiker tillsammans med solister från Köpenhamnsoperan bjuder in till en storslagen operagala med musik av bland
annat Puccini, Verdi och Mozart. Helt klart en av höstens stora
händelser i Karlskrona. Det här vill ni inte missa!
Entre: 200,-. Fri entré för studenter.

Lördag 4 mars kl 16.00 i Fredrikskyrkan

JULKONSERT
I FREDRIKSKYRKAN
Dirigenter: Erik Strandberg och Justin Hazelgrove
Karlskrona Orkesterförening tillsammans med kör ur
Fredrikskyrkan och ungdomar från Kulturskolan i Karlskrona.

17/12
Välkomna till en traditionell julkonsert med svenska julsånger,
psal- mer och klassiska mästerverk. Vi är glada över att få spela
tillsammans med stråkelever från Kulturskolans kammarorkester.
Missa inte chansen att komma i julstämning tillsammans med
Karlskrona Orkesterförening och kör från Fredrikskyrkan.
Entre: 200,-. Fri entré för studenter.

BRAHMS SYMFONI NR 2
OCH MOZARTS
KLARINETTKONSERT
Dirigent: Fredrik Gustafsson
Klarinett: Elin Fleischer
Karlskrona Orkesterförening
och Kalmars Musiksällskap

6/5

7/5

I maj bjuder vi in till något mycket ovanligt. Två symfoniorkestrar gör gemensam sak och framför tillsammans Brahms andra
symfoni. En storslagen symfoni och äntligen har turen kommit till
Karlskrona. Vi ser också fram emot att få spela Mozarts berömda
klarinettkonsert tillsammans med Elin Fleischer som klarinettsolist.
Entre: 200,-. Fri entré för studenter.

Söndag 30 oktober kl 16.00 i Konserthusteatern

Lördag 17 december kl 16.00 i Fredrikskyrkan

Lördag 6 maj kl 16.00 i Kalmarsalen, Kalmar
Söndag 7 maj kl 16.00 i Sparresalen, Karlskrona

