
 

 

 

 

 

M U S I K B R E V i oktober 2022 

Kära kammarmusikvänner!   

 

Varmt välkomna till En musikalisk högtidsstund bland barockmusik och 
folkmusik med två av Sveriges främsta nyckelharpspelmän 

 

Från Bach till Sahlström & beyond 

 

 
  Torbjörn Näsbom och Erik Rydvall, nyckelharpa 

 

 

Onsdag 26 oktober 2022 kl 1900  
Kulturens hus, Lilla salen 

 

 



 

 

Torbjörn Näsbom är född och uppvuxen i Uppland och lärde sig tidigt 
av sin far att spela fiol. Han hade förmånen att redan som barn träffa och 
spela ihop med storspelmän som Viksta Lasse och Eric Sahlström. Se-
nare, efter utbildning till violinist bl.a. vid Sveriges Radios musikskola på 
Edsbergs slott och vid Kungliga Musikkonservatoriet i Bryssel, har han 
haft anställning i Umeå symfoniorkester vid Norrlandsoperan. Vid sidan 
om hade Torbjörn också börjat spela nyckelharpa, som så småningom 
kom att ta överhand och bli hans huvudinstrument. Han spelar natur-
ligtvis folkmusik men prövar även att blanda in nyckelharpan i konstmu-
sik, då främst från barocken. Torbjörn har uppträtt solistiskt med bl.a. 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Drottningholms barockensemble, 
Stockholms Barockorkester och symfoniorkestrarna i Umeå och Gävle, 
samt turnerat i Europa, Asien och USA tillsammans med mezzosopra-
nen Ann-Sofie von Otter. År 2014 fick han Zorns guldmärke för Virtuost 
och Traditionsenligt spel. Den högsta utmärkelse man kan få som spelman. 

Erik Rydvall, född i Lycksele 1983, har alltmer blivit något av en stjärna 

bland unga nyckelharpspelmän. Han lockas av att utmana sig själv och 

testa nyckelharpan i olika sammanhang. Bland annat har han kunnat hö-

ras som solist med Drottningholms barockensemble och Norrlandsope-

rans symfoniorkester, men han har även turnerat med Tomas Ledin och 

kan höras med sin nyckelharpa i den senaste filmatiseringen av Sagan om 

Ringen. Under de senaste 5-6 åren har en stol del av tiden använts till att 

studera J. S. Bachs solomusik för nyckelharpa och cello för just nyckel-

harpa. Till detta har Erik haft Torbjörn Näsbom som en stor förebild 

och just därför är detta konsertprogram tillsammans med läromästaren 

väldigt speciellt för Erik. 
 

Lösenordet ” LKMF22” 

gäller som medlemsbevis vid biljettköp via www.ticketmaster.se och i Kulturens hus 
 

Kommande konsert i Kulturens hus Lilla sal tisdag 22 november 2022 kl 1900 
Kammarmusik och kvinnohistoria - Med flöjt och piano i klassisk musik 

På vår hemsida www.lkmf.se uppdateras alla konsertprogram 

     

http://www.ticketmaster.se/
http://www.lkmf.se/

