
söndag 20 februari  kl. 18.00 Folkets Hus
BERNHARD CRUSELL – PROJEKTET

Stefan Harg, klarinett, Knut Sönstevold, fagott, 
Bengt Ny, horn och Katarina Ström-Harg, piano

Crusell föddes i Nystad 1775 och dog i Stockholm 
1838. Han verkade som en mycket omtyckt tonsättare 
och skrev musik för klarinett men även för andra trä-
blåsare, arrangemang för blåsare samt otaliga sånger.

 Tanken med detta projekt är att ge Crusell den upp-
märksamhet som han rättmätligen förtjänar. Crusell är en av svenskt musiklivs 
största influenser och viktigaste tonsättare.  Han var också en stor virtuos på sitt 
instrument och en mycket erkänd interpret i utlandet.

torsdag 10 mars kl. 19.30 Folkets Hus
GÄVLE SYMFONIORKESTER
Solist: Malin Christensson, sopran

Dirigent: Thomas Söndergård
        Sånger av 

T. Rangström och R. Strauss
P. Tjaikovskij: Symfoni nr 5

torsdag 1 april kl. 19.30 Folkets Hus
TRIO POSEIDON
Sara trobäck, violin, Claes Gunnarsson, cello och 
Per Lundberg, piano
Trio Poseidon är en populär och eftertraktad 
kammarmusikensemble och har sedan den grun-
dades 2002 gästat svenska musikfestivaler, kam-
marmusikserier och konserthus. Trion har även 
konserterat utomlands och gjorde 2004 sin London debut i Wigmore Hall.

torsdag 5 maj kl. 19.30 Folkets Hus
GÄVLE SYMFONIORKESTER
Dirigent: Joshua Weilerstein
Solist: Andreas Brantelid, cello
Bartok: Danssvit 
Tjaikovskij: Rokokovariationerna för cello och orkester
Korngold: Cellokonsert 
Haydn: Symfoni nr 100

www.konsertmusik.se

HÖSTEN 2010
tisdag 24 augusti
DROTTNINGHOLMS 
BAROCKENSEMBLE

fredag 24 september
ANDERS PAULSSON, 
sopransax
SVANTE HENRYSSON, 
cello

torsdag 14 oktober
GÄVLE SYMFONIORKESTER

onsdag 20 oktober
STJÄRNSTOFT

fredag 12 november
SKIMRANDE TONER

VÅREN 2011
fredag 21 januari
PIANOAFTON
CARL PETERSSON

3 – 6 februari
KAMMARMUSIKFESTIVAL

söndag 20 februari
BERNHARD CRUSELL - 
PROJEKTET

torsdag 10 mars
GÄVLE SYMFONIORKESTER

torsdag 1 april
TRIO POSEIDON

torsdag 5 maj
GÄVLE SYMFONIORKESTER
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tisdag 24 augusti kl. 19.30 Folkets Hus  
DROTTNINGHOLMS BAROCKENSEMBLE
Ledare: Nils-Erik Sparf, violin
Christina Högman, sopran
KROPPENS BAROCKA MUSIK 
Hypokondri, urinstensoperation, gaser i magen. Kan 
sådant inspirera till musik? Vad mera är: Gå det att 
beskriva i musik? 
 Musik av C.P.E. Bach, Purcell, Marais, Schmelzer,
J.S. Bach och Zelenka

fredag 24 september kl.19.30 Håstakyrkan  
ANDERS PAULSSON, sopransax
SVANTE HENRYSSON, cello
 En av Sveriges mest unika och spännande blåsarvirtuoser 
är sopransaxofonisten Anders Paulsson. Tillsammans med 

den gränsöverskridande cellisten 
Svante Henryson har Anders satt 
ihop ett mycket spännande program 
som innehåller en fin blandning av 
Bach, jazz, äldre musik och nyskriv-
na verk av båda artisterna. Cellisten 
Svante Henryson och sopransaxofo-
nisten Anders Paulsson förenar sina 
musikaliska gåvor i ett poetiskt och 
blixtrande virtuost samspel.

torsdag 14 oktober kl. 19:30 FolketsHus
GÄVLE SYMFONIORKESTER
Ledare och solist Pekka Kuusisto, violin
Kodaly: Danser från Marosszek, Bartok: Rumänska 
danser, Mozart: Violinkonsert nr. 3 G-dur, 
Mozart: Divertimento D-dur, Bartok: Divertimento

onsdag 20 oktober kl. 19.30 Folkets Hus
STJÄRNSTOFT

Jacques Werup, estradör, Magnus Båge, flöjt, 
Jonas Dominique, kontrabas, Karin Haglund, piano 

och Michael Guttman, violin
Möt fem fantastiska personligheter i ett spännande pro-

gram. Idén är att blanda franska klassiker med nykompo-
nerad musik i fransk anda. Kvällen kommer att få en röd 
tråd med Jacques Werups tolkningar av J.Brel. Gruppen 

riktar sig till såväl en ny publik som till en publik som 
redan lyssnat på och uppskattar namn som J. Brel, E. Piaf och M. Legrand

fredag 12 november kl. 19.30 Folkets Hus
SKIMRANDE TONER
Pernilla Ingvarsdotter, sopran, 
Ha-Young Sul-Bladner, piano, 
Marit Sjödin, cello 
Med hela Europa som arbetsfält kryddar trion 
konsertprogrammen med nordiska tonsättare. 
På denna konsert framförs bland annat den 
sällan spelade cellosonaten av Emil Sjögren 
skriven 1912 samt en dramatisk kärlekssång av Øisten Sommerfeldt. De lyfter 
gärna fram jubilarer och andra aktuella kompositörer, varför man i år framför 
musik av Chopin, Schumann och Mahler. Musikerna presenterar olika klang-
världar genom att spela musik från barock till nutid i olika konstellationer.

fredag 21 januari kl. 19.30 Folkets Hus
PIANOAFTON
CARL PETERSSON
Utexaminerades från det Kongelige Danske Mu-
sikkonservatorium i Köpenhamn där han studera-
de piano och pedagogik för professor José Ribera. 
Han har framträtt som solist och med symfoni-
orkestrar i många europeiska länder. Framträder 
dessutom ofta som pianist i kammarmusikensembler och med sångare. Nyligen 
spelade Carl in Friedrich von Flotows båda pianokonserter med Pilsens Filhar-
moniska Orkester. Denna inspelning är något så unikt som ett uruppförande av 
musik skriven på 1800-talet. 

Se fram emot
vinterfestivalen

MUSIK MELLAN FJÄRDARNA
ett ljus i vintermörkret

3 — 6 februari 2011!!! 


