
Kammarmusikföreningens sista arrangemang 
2013 är av ovanligt men spännande slag. Vi 
har bjudit in en duo, Agnas X 2, som består av 
trumpetaren Urban Agnas och gitarristen 
Sabina Agnas, och som måndagen den 11 
november kl 19 i Lilla salen i Kulturens hus 
bjuder på ett mycket omväxlande program.
 
För Sabina Agnas del är det andra gången hon 
gästar vår kammarmusikförening; för snart ett 
år sedan framträdde hon i Kulturens hus till-
sammans med sångerskan Rita Saxmark i ett 
mycket uppskattat program, och det är ett nöje 
för oss att åter arrangera en konsert, där hon 
är en av deltagarna.
 
Sabina Agnas är en klassiskt skolad gitarrist 
som på senare år blivit vän med flamenco-
gitarren. Hon har utbildats på solistlinjen vid 
Musikhögskolan i Göteborg och därefter 
studerat i London för John Mills. Hon har 
dessutom producerat en gitarrskola för barn, 
”Girafflåtar för Småfolk”, med tillhörande CD 
som grammisnominerades när den kom ut år 
1999. Idag frilansar Sabina Agnas tillsammans 
med ett flertal olika musiker.

Urban Agnas har studerat vid Ingesund i Arvika 
och har verkat som trumpetare i såväl 
Göteborgs Symfoniorkester som Stockholms-
filharmonikerna. Han arbetar sedan 2002 vid 
Kölns musikhögskola. Han har vunnit priser i 
Frankrike och i Tyskland och uppträtt som 
solist tillsammans med ett stort antal orkestrar. 
 
Urban Agnas har spelat in Hummels 
trumpetkonsert på CD tillsammans med 
London Mozart Players. För närvarande har 
han många projekt på gång bland annat med 
sina bröder och söner i Agnas X 7.
 
Den här kvällen bjuds vi på ett program 
benämnt Ahora Aqui, eller på svenska ”Här och 
Nu”, där de två samarbetar i en atmosfär av 
både äldre och nyskriven musik. Det blir 
Ladino från 1500-talets Spanien, flamenco-
inspirerade toner direkt från Andalusien, 
nyskrivet av Eva Norée, fransk musik av Ravel, 
Beatlesmusik och filmmusik. 
 
Vi ser fram mot en i vår verksamhet ovanlig 
men alldeles säkert spännande kväll med 
musik på hög konstnärlig nivå.
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