M U S I K B R E V i april 2021
Kära Vänner av den stora musiken i det lilla formatet!
Konserten ”Kammarmusik och kvinnohistoria” 21 april 2021 i Kulturens hus
Lilla sal har ställts in som en direkt följd av pågående pandemi.

Sofia Sahlin och Jon Sjödin

Kontakta Kulturens hus biljettkassa för återköp senast 23 april. De av Er
som har kammarmusikföreningens abonnemang kommer att kontaktas av
föreningen.

●

Kommande konsert i Kulturens hus Lilla sal
Onsdag 19 maj 2021 kl 1900

I sagornas värld

Kristin Malmborg, cello, Henrik Berg, piano
I sagornas värld bjuds vi på förtrollande musik av bland andra Janacek, Schumann, Debussy, Ravel och Mussorgsky. Flera av våra stora kompositörer har inspirerats av barnens och sagornas värld. Ett vackert och spännande program där vi får
höra musik från bland annat Ravels ”Gåsmors sagor”, Schumanns Märchenbilder,
Janaceks ”Pohatka” och sist men inte minst musik från Harry Potter!
●
Kristin Malmborg är utbildad cellist vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm,
Musikhochschule i Stuttgart och diplomerad vid Frederic Chopin Akademin i
Warszawa. Hon är en flitigt engagerad kammarmusiker som spelat på kammarmusikfestivaler såsom Örnsköldsviks kammarmusikfestival, Montecatini piano festival
i Italien, Sundsvalls kammarmusikfestival och Gotland chamber music festival.
Henrik Berg började som 16-åring sina studier vid Musikkonservatoriet i Falun.
Han fortsatte sin musikutbildning vid Kungliga Musikhögskolan för Stefan Bojsten
och tog under Mats Widlunds ledning diplom vid Edsbergs Musikinstitut 2009.
Han har uppträtt som solist med flera orkestrar, bland annat Radiosymfonikerna,
med vilka han spelade sin diplomkonsert.
●
Om Du, som får detta musikbrev via markpost i Din brevlåda, hellre vill få
musikbrev och övrig information från Luleå kammarmusikförening via epost, ber vi Dig meddela oss detta under adress hans.rehnstrom@gmail.com

Vid Luleå kammarmusikförenings årsmöte den 24 februari 2021 har ny styrelse valts.

Föreningens ordförande Inger Benckert har flyttat till Linköping och avtackats för
sin utomordentliga ledning med en nyutkommen bok med bilder från Luleå. Till ny
ordförande valdes Åke Hansson. Nya i styrelsen är Majlis Granström och Niklas
Törnå. Övriga i styrelsen är Birgit Hassler, Monica Wasberg och Hans Rehnström.
Till ordinarie revisor valdes Ida Edskär med Barbro Skoglund som suppleant. Till
valberedning valdes Karin Hansson och Leif Nyberg.
●

S p e l å r e t 2021 fortsätter i Kulturens hus Lilla sal
Onsdag 19 maj
I sagornas värld
Kristin Malmborg, cello, Henrik Berg, piano
Onsdag 8 september
Romantisk höstkonsert
Katherine Osborne, sång James Jenkins, piano
Onsdag 13 oktober
Magnus Holmander, klarinett, David Huang, piano
Söndag 7 november
Trio (no) Trouble
Lars Marius Hølås, altviolin, Eivind Rossbach Heier, violoncell
Jostein Bolås Brødreskift, kontrabas
Reservation för ändringar som i så fall meddelas i musikbrev till medlemmar.
För icke medlemmar se hemsida www.lkmf.se

