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Kära publik
Varmt tack för tre fantastiska kvällar i Resmo kyrka! Det blev verkligen
den återkomst vi hade längtat efter och hoppats på. För Long Island String
Quartet och Musik på Allvar var det en stor glädje att återse så många av
er. Att kunna fira 10 år med Ölands alldeles egna stråkkvartett är något
alldeles särskilt. Låt oss vara rädda om den fina tradition vi har byggt upp
tillsammans under åren. Här vill vi dela med oss av några laddade
ögonblick från årets festival. Wim Kroon fångade dem med sin kamera.
Med ny hemsida och förenklad digital biljetthantering tar
Musik på Allvar nu sats mot framtiden. Vårt mål är att
fortsätta skapa kammarmusikupplevelser på internationell
nivå. Tack vare er blir det möjligt. För er som anmält intresse
vill vi passa på att påminna om att stödja vår vision genom att
bli medlemmar i Musik på Allvar. Genom att sätta in 200:- på
vårt bankgironummer 136-3340 får ni 50:- rabatt på alla våra
konserter under året, särskilda inbjudningar till ”meet the
artists” och nyhetsbrev där vi berättar mer om vad som är på
gång. Och det är det redan!
Efter två års förberedelser har vi nämligen glädjen att bjuda in
till nästa stora konserthändelse, en unik sådan. Den 28 augusti
kl. 18.00 firar vi bildhuggaren J.A.G.S. Johan August
Gustafssons liv och konst med ett jublande rekviem för
solocello och kör av tonsättaren Hans Gurstad-Nilsson. På
plats i konstnärens hemkyrka i Segerstad möter vi Per
Nyström och Vokalharmonin under ledning av Fredrik
Malmberg, till vardags chefdirigent för Eric Ericsons
kammarkör. Vokalharmonin består av medlemmar ur
Radiokören och Eric Ericsons kammarkör. Det handlar med
andra ord om körsång i världsklass!
Varmt välkomna!
Cke Lavér, Ordförande
Hans Gurstad-Nilsson, konstnärlig ledare
Bodil Karsvall, ledamot
Per Nyström, konstnärlig rådgivare

Musik på Allvar. Pål Solback, viola

Per Nyström, cello

Koncentrerad närvaro. Daniel, Claudia och Pål
Till sist vill vi styrelsen tacka Mörbylånga kommun och
Länsmusiken som stöder alla våra konserter.

