
 

 

 

 

 

M U S I K B R E V i februari 2020 

Kära Vänner av den stora musiken i det lilla formatet! 

Välkomna till vår andra konsert i vår Kammarmusikserie för 2020 i vårt 
vackra Kulturens hus. Kammarmusikserien omfattar ett årsabonnemang för 

sex konserter till ett pris motsvarande fyra konserter. Abonnemangspriset är 

720 kr för medlemmar i Luleå kammarmusikförening eller 940 kr för Dig 
som inte är medlem. Studenter 20-25 år betalar 400 kr för paketet och som 

alltid tecknar barn och ungdomar abonnemanget gratis tills de fyller 20 år. 

Student- och ungdomsbiljetter hanteras via Kulturens hus biljettkassa. 

Kammarmusikserien 2020 innehåller följande konserter 

29 jan  Nils Klöfver – Gitarrens Mästare och deras musik 

27 feb Duo Cantilena – Passion, glädje och vemod 
19 apr Trio no Treble – Trio (no) Trouble 

27 maj Magnus Holmander och David Huang – Rising Star 

9 sept Robert Råberg – Kalejdoskop 
21 okt Vox Musarum – Roman möter Händel 

Ytterligare information om våra sex konserter för 2020 ligger sedan tidigare 
ute på vår hemsida www.lkmf.se  

Biljetter till såväl abonnemangspaket som enskilda konserter köps via  

Kulturens hus biljettkassa eller Ticketmaster 

Genom att förnya Ditt medlemskap i Luleå kammarmusikförening stödjer 

Du även fortsättningsvis vårt engagemang för den stora musiken i det lilla 

formatet och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Med Ditt medlemskap följer 

musikbrev och medlemsrabatt för abonnemang och konsertbiljetter. 

Medlemsavgiften för 2020 är som tidigare 200 kr per person. 

Föreningens bankgironummer är 5988-8693 

Åke Hansson 

 

http://www.lkmf.se/events/event/nils-klofver-gitarrens-mastare-och-deras-musik
http://www.lkmf.se/events/event/duo-cantilena-passion-gladje-och-vemod
http://www.lkmf.se/events/event/trio-no-treble-trio-no-trouble
http://www.lkmf.se/events/event/magnus-holmander-david-huang-rising-star
http://www.lkmf.se/events/event/robert-raberg-kalejdoskop
http://www.lkmf.se/events/event/barock-ensemble-vox-musarum-roman-moter-handel
http://www.lkmf.se/


 

 

Duo Cantilena 

Passion, glädje och vemod 

Torsdag 27 februari 2020 kl 1900 Kulturens hus, Lilla salen 

 

   

Anna Boman Hald, flöjt, och Sabina Agnas, gitarr 

 

PASSION, GLÄDJE och VEMOD är titeln på denna finstämda och dynamiska konsert, där Duo 

Cantilena väver samman musik med korta dikter av den kanske inte så välkända svenska poeten 

AnnaGreta Wide  (1920-1965).  

AnnaGreta Wide har genom sina finstämda, sparsmakade och också humorfyllda dikter kommit 

att älskas av många. Musiken spelar en viktig roll i hennes lyrik. Ledorden PASSION, GLÄDJE 

och VEMOD knyter an till olika skeden  i  AnnaGreta Wides alltför korta liv. 

Duo Cantilena, som består av flöjtisten Anna Boman Hald och gitarristen Sabina Agnas, tycker 

att det är spännande att koppla samman musik med kvinnliga poeter, författare och konstnärer. 

Duo Cantilena har tidigare gjort flera liknande program med sin musik med bland andra Ylva 

Eggehorn, Frida Kahlo och Selma Lagerlöf. 

Duo Cantilena inledde sitt mångåriga samarbete när de båda studerade på solistlinjen vid 

Göteborgs musikhögskola. De tolkar musik från skilda sekler och spelar ur den rika repertoaren 

för flöjt och gitarr men framför även musik skriven särskilt för dem. Båda tycker att det är spän-

nande att tänja gränserna för den traditionella musikerrollen och vill bredda och fördjupa den 

musikaliska upplevelsen med fler uttryckssätt som texter, dramatisering, bildspel, ljudeffekter 

och rekvisita. 

I konserten bjuds musik från Bosnien, Argentina, Spanien, Amerika, Frankrike, Japan och 

Sverige. 

  

 

 

 
 

Kära Vänner av den stora musiken i det lilla formatet! 

Välkomna till ett nytt spännande år med Luleå kammarmusikförening i 

vårt vackra Kulturens hus. Inför år 2020 har vi samlat årets sex konserter 
i en Kammarmusikserie i ett abonnemang för sex konserter till ett pris 

motsvarande fyra konserter. Abonnemangspriset för sex konserter blir 

720 kr för medlemmar i Luleå kammarmusikförening eller 940 kr för 
Dig som inte är medlem. Studenter 20-25 år betalar 400 kr för paketet 

och som alltid tecknar barn och ungdomar abonnemanget gratis tills de 
fyller 20 år. Student- och ungdomsbiljetter hanteras via Kulturens hus 

biljettkassa. 

Kammarmusikserien 2020 innehåller följande konserter 

29 jan  Nils Klöfver – Gitarrens Mästare och deras musik 
27 feb Duo Cantilena – Passion, glädje och vemod 

19 apr Trio no Treble – Trio (no) Trouble 

27 maj Magnus Holmander och David Huang – Rising Star 
9 sept Robert Råberg – Kalejdoskop 

21 okt Vox Musarum – Roman möter Händel 

Ytterligare information om våra sex konserter för 2020 ligger sedan tidi-

gare ute på vår hemsida www.lkmf.se  

Biljetter till såväl abonnemangspaket som enskilda konserter köps via  

Kulturens hus biljettkassa eller Ticketmaster 

Genom att förnya Ditt medlemskap i Luleå kammarmusikförening 

stödjer Du även fortsättningsvis vårt engagemang för den stora musi-

ken i det lilla formatet och bidrar till ett rikt musikliv i Luleå. Med med-

lemskap följer musikbrev och medlemsrabatt på konserter. 

Medlemsavgiften för 2019 är som tidigare 200 kr per person. 

Föreningens bankgironummer är 5988-8693 

Väl mött till ett nytt kammarmusikår med Luleå kammarmusikförening! 
 

 

 

Nils Klöfver  
Gitarrens Mästare och deras musik 

 

 

Onsdag 29 januari 2020 kl 1900  
Kulturens hus, Lilla salen 

 
Biljetter: Kulturens hus biljettkassa 0920-45 59 00 / www.ticketmaster.se 

    
Arr: Luleå kammarmusikförening 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

På vår webbsida www.lkmf.se uppdateras alla program. 
 

Nya e-postadresser och adressändringar 
Om Du fortsättningsvis vill få musikbrev och andra utskick ifrån oss till Din e- 
postadress, meddela oss genom kontakt@lkmf.se dit Du också lämnar uppgift om 
ändrad bostadsadress. 

 

 
 

Vår nästa konsert 
 

Torsdag 14 december kl 1900 Kulturens hus, Lilla salen 
 

Norrbotten NEO – Sketches of Spain 
 
 

Det spanska nationalinstrumentet gitarren står i fokus, när dirigenten 

Christian Karlsen och gitarristen Jacob Kellermann tillsammans med Norr- 

botten NEO presenterar programmet Sketches of Spain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

 

Age Management Sverige AB-AMSAB     

  



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Join2Pages
        
      

        
     1
    
            
       CurrentAVDoc
          

      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





