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Stora Salen = Lars-Erik Larsson salen?
Hej alla HSO-vänner!
Hoppas att er sommar har varit skön och att ni har haft tillfälle att lyssna på bra musik. Jag gissar
att flera har varit i publiken på den suveräna pianofestivalen på Dunkers kulturhus. Nu har höstsäsongen börjat igen och med den många spännande konserter att se fram emot.
I detta nummer har Tommie Ling skrivit en intressant artikel om företaget Audio Pro, som ligger
i Helsingborg och är världsledande på högtalare. Bra information för alla oss som gillar att lyssna
på musik hemma. Den andra artikeln är en presentation av kammarmusikföreningens program inför
hösten. Kontrabasisten Lena Rönér har igen skrivit trevligt om hur det är att vara musiker. Undertecknad har presenterat pianisten Anna Christensson, fortsatt på storyn om paret Schumann och i
slutet av numret har jag skrivit kort om tjänstlediga musiker, vikarier och återkommande musiker.
Vi ses på vänträffen den 24 och på konserterna ….. …..
Eva Öhrström
eva.ohrstrom@telia.com
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Stor mix i höstens kammarmusikprogram
Helsingborgs Kammarmusikförening kan
man lita på när det gäller programsättning.
Själva säger de:
- Det ska alltid vara högsta klass på
musiker och programval, publiken ska känna
sig säker på att det blir konserter av världsklass, även om musikerna kanske inte alltid
är kända namn för alla.
HSV har gjort en liten djupdykning i programmet för att se vad som bjuds av musik i det
lilla formatet under höstsäsongen.

Johan Dalene

Den 21 september dyker höstens första stjärnskott upp. Det är den 19-årige violinisten Johan
Dalene från Norrköping, som i rask takt nu lägger
världen för sina fötter. Redan som 7-åring gjorde
han sin offentliga debut. Under de senaste åren
har han framträtt i Storbritannien, Italien, Österrike, Schweiz, Kina och Sydafrika. USA-debuten
med Tjajkovskijs Violinkonsert gjorde han 2018.
Han första framträdande i Helsingborg var då han
på årets Trettondagskonsert var solist med HSO.
På konserten i Dunkers konsertsal spelar han
med den engelska pianisten Nicola Eimer (som
alltså ersätter Ingrid Andsnes). Hon har studerat
på Royal Academy of Music i London och på
Juilliard School of Music i New York. Idag är
hon själv professor på Royal College. Hennes
mamma är från Borås och barndomens somrar
tillbringade hon hos sina svenska morföräldrar.
Programmet bjuder på verk av Jean Sibelius,
Edvard Grieg, Wilhelm Stenhammar, Grazyna
Bacewicz och César Franck. Av Franck naturligtvis den välkända A-dursonaten.
En hyllning till Lars Gullin – en av våra allra
främsta jazzmusiker – med saxofonisten Fredrik
Lindbergs trio tillsammans med en stråkkvartett
och Per Nyréns Vokalensemble kan vi njuta av
lördagen den 28 september.
Den uppmärksammade danska stråkkvartetten
Nightingale String Quartet gästar Helsingborg i
mitten av oktober. De har haft stor framgång
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med inspelningen av Rued Langgaards andra
stråkkvartett, som man nu också tar med sig till
Helsingborg. Rued Langgaard (1893-1952) själv
gästade för övrigt ofta Helsingborg. Hans 12:e
symfoni har också tillnamnet ”Helsingborg”.
Kvartetten spelar även Mozart och Mendelssohn.
Från Italien till Argentina är det lockande
namnet på kammarkonserten söndagen den 27
oktober. Det är Duo Dialog, klarinettisten Dan
Larsson och gitarristen Magnus Grönlund, som
har lierat sig med barytonsångaren i ropet, Jakob
Högström. Man framför musik av Puccini, Tosti
och Piazzolla.
Musik i modern tappning av unga musiker
bjuds i början av november. Ars Nova var under
många år en ledstjärna för den nya musiken. Nu
har sju malmömusiker tagit namnet och levererar experimentell musik. Konserten inleds med
samtal om den unga musikens villkor.
Höstens andra baryton hos Kammarmusikföreningen är ingen mindre än Olle Persson.
Han och pianisten Mats Jansson framför den
10 november Johannes Brahms sällan spelade
sångcykel Die schöne Magelone. För att ge rätt
stämning läser skådespelaren Magnus Florin sagan om den sköna Magelone och riddaren Peter.
Det fina med kammarmusik är att ständigt
nya musikerkonstellationer uppstår. Som årets

Agnieszka Świgut

avslutande trio, som består av violinisten i HSO
Agnieszka Świgut, hennes syster, pianisten
Aleksandra Świgut, (som i februari spelar Chopin tillsammans med HSO), samt den engelske
cellisten Jacob Shaw, som driver Scandinavian
Cello School i lilla Rødvig nära Stevns Klint i
Danmark. Programmet är helryskt med pianotrior av Arensky, Rachmaninov och Sjostakovitj.
Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se

september 2019

Clara och Robert Schumann – en exposé
Andra delen.
I första numret av Vännernas vårtidning skrev
jag och berättade om Clara Schumann och hennes
pappa, Friedrich Wieck som uppfostrade Clara
till den fantastiska pianist som hon blev. I denna
korta essä tänker jag försöka besvara två frågor:
1) Varför gifte sig Clara med Robert?
2) Vad gjorde Robert när hon var på sina
turnéer?
Det kan tyckas vara märkligt att Clara som
redan som barn var en känd pianist valde Robert
som man. Han var inte någon skicklig pianist
och skulle aldrig kunna bli det, han hade en helt
annan bakgrund än hon och han var en ganska
ovanlig person.
Svaret kan vara att när Robert Schumann i
oktober 1830 flyttade som elev till Wieck var
han 20 år gammal, han kom från en välbärgad
bokhandlarfamilj i Zwickau, som ligger cirka 5
mil söder om Leipzig. Han hade studerat juridik
i Heidelberg men lämnade Heidelberg och reste
till Leipzig för att bli pianist. Han var fantasifull
och begåvad.

Friedrich Wieck (1785-1873)

1832, när Clara kom från sin konsertresa i
Paris, satte han sin komposition Papillons i händerna på henne och fjärilarna flög på det mest
underbara sätt genom hennes fingrar. 1834 köpte
han Neue Zeitschrift für Musik och började skriva
tillsammans med sina vänner, samtidigt komponerade han Davidsbündlertänze, något senare Carnaval och ytterligare senare Kinderzehnen och
Kreisleriana, alla för piano. Man skulle kunna
säga att detta är programmusik och att samtliga
stycken har bakomliggande historier.
I Papillons skildrar han fjärilarnas flygande, i
Davidsbündlertänze skildrar han umgänget med
sina vänner, Kinderzehnen är en rad korta stycken

Robert och Clara Schumann

som alla är hämtade ur barnens värld och Kreisleriana är komponerad över ETA Hoffmans bok
med samma namn där den fantasifulle Kreisler
skildras. Allt var helt nytt för sin tid och inte alla
fattade vad han höll på med.
Friedrich Wieck var en rationell man som
styrde Clara och hennes bröder med fast hand.
Robert Schumann kom från en helt annan miljö
och under kvällarna brukade Clara och hennes
bröder smyga in i Roberts rum och leka fantasifulla lekar som de älskade och som de saknade
hos Wieck. Tillsammans med Robert fick Clara
snart nya vänner. Det var Felix Mendelssohn
som ledde Leipzigs orkester som spelade i Gewandhaus, det var violinisten Ferdinand David,
familjen Voigt som gav salonger och många
andra musiker. Kontrasten mellan entreprenören
Wieck och Robert Schumann var som eld och
vatten. Där Wieck var vatten, var Schumann
eld. Våren 1836 var konflikten mellan dem ett
faktum och Wieck hotade att skjuta Schumann.
Men Robert var oförtröttligt kär och samma vår
dedicerade han sin komposition Kreisleriana till
Clara. Kort därefter friade han. Efter utdragna
juridiska konflikter kunde Clara och Robert gifta
sig i september 1840.
Varför valde Clara Robert? Hon hade med
största säkerhet ett koppel av rika män som ville
gifta sig med henne och säkert ett minst lika stort
koppel av begåvade musiker som ville ha henne
till fru. Och varför kämpade Wieck så hårt för att
behålla henne? Den sista frågan är ganska enkel
att svara på. Clara var som kvinna omyndig och
hennes inkomster som konsertpianist – som var
stora – gick alla till hennes pappa. Man skulle
kunna säga att hon helt enkelt var hans pensionsförsäkring.
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<< Forts. från föregående sida

Åter till frågan varför Clara valde just Robert
och inte en av dessa rika eller framgångsrika
män som omgav henne? För det första hade hon
tvingats sluta spela offentligt om hon gift sig med
en rik man. Gifta kvinnor framträdde överhuvudtaget inte i offentligheten under 1800-talets första
hälft. Det fanns några undantag men de var inte
många. Intressant är också att hon med största
säkerhet visste att flera i Schumanns familj hade
dött i eller var mer eller mindre sinnessjuka.
Inte alla – långt ifrån – men de fanns. Risken att
Robert skulle kunna insjukna fanns alltid och
det gjorde han så illa 1854 att han intogs på ett
hospital där han dog 1856.

Clara Schumann på foto från 1860-talet

Clara insåg att Robert inte bara komponerade
musik som var annorlunda annan musik som
fanns runt dem – utan också stod för ett nyskapande som skulle gå till historien. Dessutom
hade han en betydelsefull roll som skribent i
sin tidskrift där den nya estetiken regelbundet

Välkommen till höstens första

fördes fram. Det fanns ett nära band som gällde
konstnärskapet mellan de båda. Clara framförde
hans pianomusik med en bravur som inte någon
annan kunde tävla med. Hon fattade hans musik!
Robert Schumanns pianokonsert uruppförde
hon. Och – långt tidigare – när Claras pianokonsert framfördes första gången i Leipzig, med
Felix Mendelssohn som dirigent för Gewandhausorkestern, hade Robert trätt in och gjort
instrumenteringen till konserten. Så långt som
till instrumentation hade hennes utbildning inte
nått. Roberts utseende var inte heller att förakta.
Han såg helt enkelt bra ut. Och inte minst, hans
fantasifulla, lekfulla inslag i hennes liv gjorde
det helt plötsligt spännande och roligt. Det var
inte bara prestation som gällde, med Robert fanns
också ett spännande, roligt och lekfullt liv.
De fick 8 barn, ett av dem dog tidigt. Claras
turnéer var sannolikt den bärande inkomsten
för familjen. Även om Roberts verk framfördes
fanns det inga STIM-pengar att hämta under
1800-talet. Och Claras turnéer var många och
långa under deras äktenskap. Ibland följde
Robert med, ibland var han hemma hos barnen.
Under Claras resa i Ryssland blev han så frustrerad att han reste hem i förväg. Men deras kärlek
bröts aldrig ner. Clara stod alltid vid hans sida.
Efter Roberts död väntade ett annat liv för henne.
Eva Öhrström
eva.ohrstrom@telia.com

VÄNTRÄFF!

hälsar HSV, Visans Vänner och Humanistiska Förbundet i Helsingborg
Tisdag 24 september kl. 18.30 i Lilla salen, Konserthuset

Vänträffen sker i samarbete med Visans Vänner och Humanistiska Förbundet i Helsingborg.
Musik: Clara Schumanns pianotrio, sats 1. Något av Robert Schumanns folkmusikinspirerade
musik för cello och piano samt Robert Schumanns Sonat i d-moll för violin och piano, sats 1,
framförd av Gordan Trajkovic, violin, Tobias van der Pals, cello och Joachim Olsson, piano.
Mellan musikstyckena kommer Eva Öhrström att hålla föredrag om paret Schumann. Henrik
Malmros kommer att sjunga och spela gitarr bl.a. Clara Schumanns Lorelei. Näckaspel av Alf
Hambe framförs av Gunilla Westerberg-Johansson, Gordan Trajkovic medverkar. Avrundning
med diktläsning med anknytning till Schumanns tid av Visans Vänners representant.

EFTERSITS i MARKELIUS

Att äta: Minicroissant med skagenröra, tunnbrödsrulle med lax
och pepparrot, ost med fikonmarmelad och kex, bruschetta med
parmaskinka och creme på soltorkade tomater.
Pris: 120 kr. Valfri dryck tillkommer.
Alla som vill stanna kvar på eftersitsen, skall senast den 22/9
anmäla sig till Lene Kai Sörensen. Bindande anmälan per
telefon 0705 20 23 34 eller via e-mail lenekai45@gmail.com
Betalning direkt till cafeteriapersonalen före måltiden.
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Joachim Olsson

Eva Öhrström

Gordan Trajkovic

Tobias van der Pals
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Audio Pro - helsingborgsföretaget
som ger musikupplevelsen i hemmet
Att Helsingborg har en av
landets mest välljudande symfoniorkestrar är välbekant, men
visste du att det i Helsingborg
också byggs några av de mest
välljudande trådlösa högtalarna
på marknaden?
- Vi har aldrig tidigare konsumerat så mycket ljud som i dag. I
konsertsalar, i bilen, i köpcentra, i
hörlurar under motionsrundan och
så förstås i hemmet.
Den som konstaterar detta är
Steinar Arnason, vice president
och sedan 1995 delägare av Audio
Pro, en av Europas ledande tillverkare av trådlösa
högtalare och med sitt huvudkontor i Helsingborg.
Här sköter man utveckling, försäljning och administration. All tillverkning sker i Kina.
Audio Pro har en 40-årig historia. Starten
skedde i Stockholm men sedan 1999 har verksamheten haft sin bas i Helsingborg. Under åren har
företaget fått mängder av utmärkelser för bästa
högtalare och för bästa ljud.
Redan från början profilerade man sig med
aktiva högtalare av hög kvalitet. Tack vare en
banbrytande uppfinning, ACE-BASS, den aktiva
basen, har man kunnat hålla nere formatet på högtalarna och ändå fått en kraftfull och rik ljudbild.
Genom åren har man tillverkat analoga högtalare och musikanläggningar, men nu är det bara
trådlösa högtalare, styrda av en smartphone, som
gäller.
- 2008 tog vi ett vågat beslut: att bara satsa på
trådlösa högtalare, förklarar Steinar Arnason. Ett
beslut som skulle visa sig vara helt rätt i tiden.
Efterhand som den strömmade musiken från Spotify, Intunes, Tidal, Deezer med flera tagit över
från CD:n har våra högtalare hamnat absolut rätt.
- En stor succé är våra ikoniska Addon högtalare, som erbjuder allt från bärbart med batteri
till multiroomhögtalare, alla styrda av en app i
mobiltelefonen.
- Det är här branschens expansion ligger, menar
Steinar Arnason. Medan. intresset för traditionella
hifi-anläggningar minskar, eller i vart fall inte
ökar, så rusar intresset för de smarta anläggningarna. Har du en smartphone och en trådlös aktiv

Steinar Anarson med en vägg av trådlöst välljud

högtalare, så har du din ljudanläggning. Borta är
separata förstärkare, dvd-spelare och trådmatade
högtalare.
- Trots enkelheten i en strömmad anläggning
ger vi inte avkall på ljudkvaliteten, säger Steinar
Arnason.
Vad gör man då om man står där med en rejäl
samling CD-skivor, men vill få dem strömmade
i kanske en multirumsfunktion?
- Mitt råd är, säger Steinar Arnason, att lägga
över musiken komprimerad med FLAC på en
hårddisk, där man sedan kan hantera den som
man önskar. Lite jobb förstås, men sen kan man
i princip lyssna på sin musik överallt. Har man
bara en smartphone och en aktiv trådlös högtalare
öppnar sig hela världens inspelade musik.
I Audio Pro ingår också Sonab AB som tillverkar trådlösa högtalare för offentliga miljöer.
Smart dolda bland ljusspotarna i taket.
Också det allra senaste på området, röststyrda
högtalare så finns de redan för Amazon Alexa,
och Google kommer till våren. Högtalarna
”byggs” i datorn och den fysiska prototypen
växer fram med hjälp av 3D skrivare samt flitigt
lyssnande i ljudrummet.
Text och foto: Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se

Fotnot: Audio Pro ägs sedan en tid tillbaka
av Nils Ankarcrona och Jens Henriksen. Båda
tidi-gare från Zound, som bl.a. gör Marshallhögtalarna.
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Utsikt från en basstol

Är det väldigt konstigt att vara musiker?
Jag tycker inte det, men uppenbarligen finns
det många som inte tror att man kan vara professionell musiker. Man kan fråga vem som helst
i vilken orkester som helst! Vi har alla någon
gång fått frågan: ”Men vad gör du på dagarna
då?” Kommentaren ”Vad roligt att få jobba med
sin hobby!” är inte heller ovanlig.
Varför är det så? Ingen ifrågasätter att t.ex.
fotbolls- eller hockeyspelare är professionella.
Det är inte ett dugg konstigt att idrottare måste
träna för att hålla sig i toppform, men vår övning
och våra repetitioner är märkliga.
Jag begär inte att alla ska ha en massa kunskap
om allting i världen, men man kanske skulle kunna tänka tanken att ”musiker” kan vara ett yrke.
Det är till och med ett ganska slitsamt sådant.
Jag har under årens lopp fört konversationer
med läkare huruvida jag har ett stillasittande jobb
eller inte. Det är ju så att jag förvisso sitter på min
stol och spelar, men om man med ”stillasittande”
tänker typ skrivbordsjobb så upphör alla likheter
vid själva stolen. Man får inte så många steg på
räknaren, men för övrigt hävdar jag att jag INTE
sitter still! Och hur kommer det sig att det finns
en del vanliga yrkesskador – t.ex. utslitna axlar?
För att vi är stillasittande? NEJ!

Jag tänker att vi kanske borde – lite till mans –
vidga vårt synsätt och tänka lite bredare liksom.
Det finns garanterat massor av yrken som inte
jag känner till, och människor som har precis
samma erfarenheter som vi. Att man måste börja
förklara saker från början hela tiden. Man kan
lätt bli lite uppgiven…
När jag väntade mitt första barn blev det med
tiden omöjligt att spela. Jag nådde inte runt basen
längre, så jag ansökte om s.k. havandeskapspenning. I mina samtal med försäkringskassan var
där en dam som undrade om jag inte kunde ta
en flöjt så länge…
En fullständigt
barock fråga tycker
ju jag, men vet man
inte så vet man inte.
Fast ingen skulle få
för sig att säga till en
friidrottare: ”Jaha, du
kan inte hoppa längd
just nu. Kan du inte
ta en diskus i stället?”
VARFÖR ÄR DET
SÅ?
Baslena

Ordföranden presenterar HSV:s verksamhet för perioden 1/1 – 30/6 2019
Vid årsmötet 2019 beslutades att föreningen återgår till brutet räkenskapsår att löpa från 1/7 till
30/6 (årsmötesprotokoll §9). Vid tidigare styrelsemöte beslutades att det första halvåret 2019 skall
avslutas med en redovisad resultat- och balansräkning för perioden 1/1 – 30/6 2019. Under sagda
period har 4 styrelsemöten genomförts och ett bokslut per 30/6 fastställts.
Vi kan konstatera att föreningens ekonomi är mycket god tack vare våra medlemmar, sponsorer,
HSO och Ulla Carlsteins donation 2018.
Jan Ahlgren, ordförande-

Aktuellt om HSO-musikerna
Vid de två konserter jag hittills har varit på
har jag kunnat konstatera att musikeryrket är ett
rörligt yrke. Musiker reser, de spelar med andra
orkestrar, med andra musiker och de får barn
och de gör andra saker. Det var nu en hel del nya
musiker i orkestern, tyckte jag.
Kontrabasisten Mattias Hanskov Palm är
tjänstledig hela säsongen för att resa ut och prova
sina vingar. Vikarie är till en början Jan Emil
Kuisma och sedan är vikariefrågan inte riktigt
klar. Fagottisten Tanja Bruncic är föräldraledig
till jul och hennes vikarie heter Christian Davidsson. Violasterna Yannick Dondelinger och
6
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Marie Louise Broholt Jensen är tjänstlediga
hela säsongen och deras vikarier under hösten är
amerikanen Benjamin Kaminski, han är bosatt
i London, samt Jessica Strid under hösten och
Ragnhild Hammer under våren. Den alternerande
konsertmästaren Kirsti Kuusk har slutat och på
hennes tjänst vikarierar Emily Fowler. På en
vakant violin 1-tjänst vikarierar Emma Dencker.
Två musiker har kommit tillbaka i höst,
oboisten Manuel Schmidt har jobbat i Tyskland
under 1,5 år och trombonisten Erik Björkqvist
är också tillbaka.
Eva Öhrström

september 2019

Evas hörna

Första gången jag lade märke till Anna Christenssons pianospel
var i början av 2000-talet och i samband med ett föredrag om Folkkonserter kring 1900 som jag höll på Musikmuseet i Stockholm.
Studenter från Musikhögskolan var med och deltog med musik,
Anna var en av dem och hon visade sig vara en synnerligen skicklig
ackompanjatör. Då hade jag något år tidigare haft henne som student
i musikhistoria, jag kommer ihåg henne som en tyst lyssnande tjej.
Konserten på Musikmuseet var cirka 2004 eller kanske 2005 och
sedan dess har mycket hänt. 2007 avslutade hon sin utbildning med
diplom från Edsberg.
När jag pratade med Anna i telefonen började hon med att
berätta att hon har spelat in flera CD, en med Henning Mankells
pianomusik, en annan med pianomusik av Hilding Rosenberg, ytterligare en annan med Hennings Mankells och Gösta Nystroems
pianokonserter. Det vill säga av Henning Mankell d.ä. farfar till
deckarförfattaren Henning Mankell. Men hon
Clara Schumanns pianokonsert är intressant
har också gjort mängder med andra saker. Hon och originell, menar hon. Formen i första satsen
berättade att hon har en repertoar som inte så är som en introduktion, andra satsen är nästan helt
många andra spelar, mycket med nutida musik utan orkester, först i slutet kommer cellon in. Sista
och hon söker en röd tråd i sin repertoar. Hon har satsen är mer normal, menar hon, men tekniskt
tre områden som hon speciellt intresserar sig för. krävande med stora hopp som kräver mycket
2003 startade några studenter ensemblen Curious övning. Den skrevs ju när Clara bara var 14 år
Chamber Players. De spelar ny musik, allt från och vi pratade om att Clara var en tekniskt driven
hård modernism till grafiskt noterad musik, från pianist och att det är stora grepp i konserten. Vi
minimalism till bullermusik, och elektronik och pratade också lite om skillnaderna mellan Claras
de improviserar ofta vid sina konserter.
och Roberts musik och att de kommer ur olika
Anna jobbar också med opera, hon har varit traditioner, Clara från den virtuosa medan Robert
repetitör och instuderare på Operahögskolan och var en typisk romantiker.
hon tillhör en fri operagrupp som varje år ger
Det är tredje gången Anna kommer till Helssommaropera på Årsta teater. Hon arrangerar ingborg. Första gången spelade hon Beethovens
musiken, repeterar och studerar in med sångarna körvariationer och ett rondo av Mozart, andra
och är med i orkestern under föreställningarna. gången Beethovens tredje pianokonsert och nu
Hon har också jobbat som kapellmästare på Clara Schumanns pianokonsert. I augusti månad
Kungliga Operan. Hon spelar ofta på festivaler har hennes konsertalmanacka varit full, några
och gillar att träffa andra musiker och tonsättare. dagar ledigt har hon innan vi får lyssna på Clara
Musiklivet i Stockholm är intensivt och hon är Schumanns pianokonsert med Anna som solist.
en av alla musiker som snurrar runt i musiklivet.
Eva Öhrström
eva.ohrstrom@telia.com

Öppna repetitioner

Som vanligt har medlemmarna i HSV möjlighet att närvara vid några av orkesterns
repetitioner i höst.
OBS! Dörrarna stängs kl. 10.45

15/9 kl. 11.00
Charles Ives: The unanswered Question
Richard Wagner: Symfoni i C-dur
Emmy Lindström: The lost clown
Dirigent: Stefan Solyom

17/11 kl. 11.00
Michael Nyman: For John Cage
John Cage: Solo for Sliding Trombone
John Lennon/Paul McCartney:
Strawberry Fields Forever
Thelonius Monk: Round Midnight
Astor Piazzola: Hösten ur De fyra årstiderna
Lerkas Foss: Night Music for John Lennon
m.m Dirigent: Stefan Solyom
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Landskrona Kammarmusikförening

www.landskronakammarmusik.se

Fredag 4 oktober kl. 19.00 - Landskrona Teater
Orquestra Tangarte med Claudia Pannone
Argentinsk tango: Svett, smuts och finkultur
Söndag 24 november kl. 16.00 - Landskrona Teater
Claudia
Pannone
Claudia
Pannone
Musica Vitae & Noah Hellwig - Rörelse
Verk av Britta Byström, Malin Bång, François Couperin, Astor Piazzola med flera
Torsdag 12 december kl. 19.00 - Landskrona Teater
Musica Vitae & Matilda Sterby - Musik i juletid
Våra mest älskade julsånger blandas med mer okända pärlor

Kultursällskapet i Ängelholm

Matilda Sterby

www.kultursallskapet.com

Onsdag 25 september kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Johan Dalene, violin och Nicola Eimer, piano
Verk av J. Sibelius, E. Grieg, W. Stenhammar och C. Franck
Onsdag 16 oktober kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Nicola Eimer
Pianoafton med Hans Pålsson
Kvällens sonatprogram med verk av W.A. Mozart, F. Schubert och L. van Beethoven
Onsdag 20 november kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Håvard Gimse, piano och Van Kuijk Quartet
Verk av G. Mahler, D. Sjostakovitj och A. Dvořák
Onsdag 11 december kl. 19.00 – Stadsbibliotekets hörsal
Johan Helmich Roman i London
Scania Consort. Barockmusik av J.H. Roman och G.F. Händel

Håvard Gimse

Inbjudan till nya medlemmar i HSV

HSV vill hälsa dig som är ny medlem välkommen till en aktiv vänförening och inbjuder
till information om nuvarande och planerad, utåtriktad verksamhet.
Vi bjuder på mousserande. Tid: 24 september kl. 17.45. Se även vår hemsida: hsv-vanner.se
Lokal: Musikernas cafeteria i Konserthuset. Du kommer även att få en separat inbjudan.
Ett stort tack till våra sponsorer!

Handelsbanken Norr

www.handelsbanken.se

Helsingborg
www.seb.se/stortorget

Advokatfirman Lindahl är en av
Sveriges ledande affärsjuridiska
advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro
www.lindahl.se

www.optica.se
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