
fredag 2 mars  kl. 19.30 Baptistkyrkan
”stråkklang från italien”

QUARTETTO DI CREMONA

Quartetto di Cremona från Italien är en av 
Europas mest framgångsrika stråkkvartetter. 
Den bildades 2000 på Accademia Stauffer i 
Cremona, staden som är historiskt känd för sina 
fantastiska stråkbyggartraditioner med mästare 

som Stradivarius, Guarneri och Amati. 

torsdag 15 mars kl. 19.30 Folkets Hus
GÄVLESYMFONIKERNA

PER GROSS, blockflöjt 
Dirigent: Jaime Martin 

Vivaldi: Concerto RV 443
Börtz: En Gycklares berättelser

Beethoven: Symfoni nr 7
              

Per Gross vann Solistpriset 2010

Folkets Hus fredag 20 april kl. 19.30 
”slagverk i fokus”
RHYTHM ART DUO, SLAGVERK
 Daniel Berg och Fredrik Andersson utgör slagverks-
duon Rhythm Art Duo och har spelat ihop i sexton år. 
De är extremt samspelta och har en rad turnéer både 
i Sverige och Europa bakom sig. ”Det var ren uppvis-
ning från början till slut, och sådan millimeterpreci-
sion i det mycket sevärda samspelet går knappt att 
beskriva. Från lätt och lekfullt dansande till smek-
samma, övertonsmättade klangmattor, och en fascinerande fuga - allt med de 
obekymrade leendena hos två killar som äter komplexa taktarter till frukost”, 
skrev Uppsala Nya Tidning. 

torsdag 10 maj kl. 19.30 Folkets Hus
GÄVLESYMFONIKERNA
LUKAS GENIUSAS, piano
Dirigent: Christian Vasques
Innocente Carreño: Margariteña
Beethoven: Pianokonsert nr 4
Shostakovich: Symfoni nr 9

www.konsertmusik.se

HÖSTEN 2011
torsdag 8 september
GÄVLESYMFONIKERNA
& ANGÉLICA OLIVO, VIOLIN

onsdag 28 september
GEORG GULYÁS, GITARR

onsdag 26 oktober
STOCKHOLM BAROCK

fredag 18 november
LARS JANSSON TRIO, 
WEBERKVARTETTEN & 
NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN

fredag 2 december
MIAH PERSSON &
GÄVLESYMFONIKERNA

VÅREN 2012
fredag 10 februari
MATS RONDIN, CELLO 
HANS PÅLSSON, PIANO

fredag 2 mars
QUARTETTO DI CREMONA

torsdag 15 mars
GÄVLESYMFONIKERNA
& PER GROSS, BLOCKFLÖJT

fredag 20 april
RHYTHM ART DUO

torsdag 10 maj
GÄVLESYMFONIKERNA
& LUKAS GENIUSAS, PIANO
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fredag 2 december kl. 19.30 Folkets Hus
MIAH PERSSON & 
GÄVLESYMFONIKERNA
Dirigent: P O Johansson
Solist: Miah Persson
Liszt: Les Preludes
Arior av Mozart, m.fl,
Sånger av Grieg och R. Strauss
ÄNTLIGEN!!!

fredag 10 februari kl. 19.30 Folkets Hus
”mästare tolkar mästare”
HANS PÅLSSON, piano
MATS RONDIN, cello
En klassisk kammarmusikafton i sällskap av två av Sveriges mest framstående 
musikprofiler, Mats Rondin, cello och Hans Pålsson, piano. 
Mats är uppvuxen i Stockholm men bor och verkar numera 

företrädesvis i Skåne där han är 
lektor vid Musikhögskolan i Mal-
mö. Han är grundare och ledare 
av Huaröds kammarorkester och 
en eftertraktad solist och dirigent. 
Helsingborgspågen Hans Pålsson 
är känd för sina fina tolkningar 
av verk från wienklassicismen. De 
kommer att framföra och berätta 
om musik av Beethoven, Bach och Sjostakovitj.

torsdag 8 september kl. 19.30 Folkets Hus  
GÄVLESYMFONIKERNA
ANGÉLICA OLIVO, violin

Dirigent: Christian Vásquez

Tjaikovskij: Svit ur Svansjön
Prokofiev: Violinkonsert nr 1
Tjaikovskij: Symfoni nr 2

onsdag 28 september kl.19.30 Baptistkyrkan  
”musik från Sachsen, Pampas och Andalusien”
GEORG GULYÁS, gitarr
Georg Gulyás är en av våra mest framstående 
klassiska gitarrister. Han har flera gånger varit 
solist med Kungliga Filharmoniska Orkestern i 
Stockholm men har även gästat Gävle Konsert-
hus som solist i Rodrigos Concierto de Aran-
juez tillsammans med Gävle Symfoniorkester. 
Georg är utbildad vid berömda Juilliard School 
of Music i New York och vid Musikhögskolan 
i Malmö där hans lärare var Göran Söllscher. Han har också solistdiplom från 
École Normale i Paris och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. 
 Här spelar han musik av kända gitarrkompositörer som J S Bach och Matos 
Rodriguez men också av den spanske flamencovirtuosen José Fernández Torres. 

onsdag 26 oktober kl. 19:30 Baptistkyrkan
”årgångsmusik & utsökta läckerbitar”
STOCKHOLM BAROCK
Fyra rutinerade och idérika barockmusikspecialis-
ter, alla med den sanna spelglädjen i behåll, det är 
Stockholm Barock. Susanna Laurin, blockflöjter, 
Stefan Lindvall, barockviolin, Anders Modigh, ba-
rockcello och Peter Lönnerberg, cembalo är alla fli-
tiga frilansare och hörs ofta tillsammans med olika 
orkestrar och ensembler. När de spelar tillsammans 
i Stockholm Barock går de gärna ett par steg längre 
och fördjupar sin improvisationslusta. Här väljer 
de bara musik som berör dem. Med ett passionerat 
förhållande till musiken söker de det maximala 
musikaliska uttrycket i ögonblicket. Ingen konsert 
blir den andra lik.

fredag 18 november kl. 19.30 Folkets Hus
”worship of self”

LARS JANSSON TRIO 
WEBERKVARTETTEN &

NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN
 Upplev en hyllning och åkallan av den 

gudomliga principen i människan, det sanna 
jaget. Självet, för att använda ett begrepp från 
C G Jung. Worship of Self är ett möte mellan 
jazzen och den klassiska världen som skapar 

spänning och tillför musiken nya dimensioner. 
Det är vackert, det svänger, 

ibland skimrar musiken av magiskt, nordiskt 
vemod på högsta kammarmusikaliska nivå. 


