HÖSTEN 2012
fredag 21 september
Carr & Quennerstedt
Violin och piano

fredag 22 mars Kulturhuset Glada Hudik
TRIO NOVA
Klara Hellgren violin, Kati Raitinen cello
och Terés Löf piano
De tre har med en gemensam kärlek till kammarmusiken bildat trio. Alla tre är redan etablerade
musiker baserade i Stockholm. Klara Hellgren är
till vardags konsertmästare i Uppsala Kammarsolister, Kati Raitinen jobbar som solocellist i Kungliga Hovkapellet samt spelar med trion Zilliacus/
Persson/Raitanen och Terés Löf är en av landets mest meriterade solopianister.

torsdag 11 oktober
Gävle symfoniorkester
Dirigent och solist: Martin Fröst
fredag 26 oktober
Duo Dialog & Jakob Högström

fredag 19 april Baptistkyrkan
DUO MINNA WEURLANDER, accordeon
OCH TANIA NARANJO, piano

fredag 16 november
Gävle symfoniorkester
Dirigent: Christian Vásquez
Solist: Peter Olofsson

Musik av Piazzolla, Luis de Mateo, Catharina
Backman, Kjell Edstrand samt egna kompositioner.
Tania Naranjo har en lång karriär och har
turnerat i Europa och i Sydamerika med framstående musiker inom konst- och världsmusik,
tango och jazz.
Minna Weurlander är mångfasetterad musiker som spelar allt från modern
konstmusik till argentinsk tango. Hon har fått flera utmärkelser i hemlandet och
i Sverige och framträtt som solist med kammarorkestrar och symfoniorkestrar.

onsdag 28 november
Dahlkvistkvartetten
& Julia Mustonen, piano

fredag 26 april Kulturhuset Glada Hudik
NORRLANDS KAMMARORKESTER
dirigent och solist: Gilles Apap

6 — 10 februari
MUSIK MELLAN FJÄRDARNA
fredag 22 februari
Carion blåsarkvintett
torsdag 7 mars
Gävle symfoniorkester
Dirigent: Yordan Kamdzhalov
Solist:Jakob Koranyi, cello
fredag 22 mars
Trio Nova
fredag 19 april
Duo Minna Weurlander

grafisk form: SuneHerbertsson

I programmet bl.a. Vivaldis Årstiderna
Norrlands kammarorkester har med sig
världsviolinisten Gilles Apap, ikonen Jehudi
Menhuins favoritadept. ”Det är underhållande, skickligt och härligt. Något liknande
har garanterat aldrig hörts och setts under
en kammarorkesterkonsert i Sundsvall. Giles
Apap använder fiolen på fler sätt än man
trodde fanns, sjunger till, använder fiolen
som gitarr, visslar mycket bra medan han
åker genom jazz, blues, country, några kända
klassiska verk, estradmusik, ryska galopperoch lite raga. …”skrev en recensent i
Sundsvallstidningen hösten 2011.

VÅREN 2013

fredag 26 april
Norrlands kammarorkester
Dirigent och solist: Gilles Apap
OBS!!!
Samtliga konserter börjar kl. 19.30.
Orkesterkonserterna presenteras kl.18.30 av Erik Wallenström

fredag 21 september Baptistkyrkan
CARR & QUENNERSTEDT, violin och piano

Duo Carr Quennerstedt består av violinisten Elna Carr
och pianisten Håkan Quennerstedt. Vinnare av Ung &
lovande 2011. Juryns motivering: ”Ett övertygande och
moget musicerande både kraftfullt och nyanserat kombinerat med en fin och avspänd publikkontakt”.
De träffades 2005 på Musikkonseratoriet i Falun och
har även haft gemensam undervisning för professor Hans Pålsson. Duon har
framträtt på en rad scener främst i Sverige, men även i Danmark och England.

torsdag 11 oktober Kulturhuset Glada Hudik
GÄVLE SYMFONIORKESTER
Dirigent och solist: Martin Fröst
Göran Fröst: Klezmer dances
Brahms: Ungerska danser
Tchaikovsky: Nötknäpparsviten
Artie Shaw: Clarinet Concerto
Martin Fröst är en av nutidens mest framstående klarinettister med en repertoar som sträcker sig över de senaste århundradena
inkluderande nutida musik som i många fall skrivits direkt för honom. Han
turnerar världen över och uppträder med de största på de stora scenerna både
som solist och kammarmusiker.

fredag 26 oktober Baptistkyrkan
DUO DIALOG & JAKOB HÖGSTRÖM
SCHUBERT: WINTERREISE
Magnus Grönlund, gitarr, Daniel Larsson,
klarinett, Jakob Högström, baryton
”Denna sångcykel har påverkat mig mer än
någon av mina tidigare sånger”. Så sa Franz
Schubert om sin sista sångcykel Winterresise,
tonsättningar av Wilhelm Müllers dikter.

fredag 16 november Kulturhuset Glada Hudik
GÄVLE SYMFONIORKESTER
dirigent: Christian Vásquez
solist: Peter Olofsson, violin

Ravel: Pavane
Sibelius: Violinkonsert
Grieg: Norska danser
Christian Vásquez, som gästat Hudiksvall tidigare, började sin musikaliska bana
i the Sinfónica Infantil de San Sebastián de los Reyes i Venezuela.
Peter Olofsson är till vardags konsertmästare i Gävlesymfonikerna.

onsdag 28 november Kulturhuset Glada Hudik
DAHLKVISTKVARTETTEN & JULIA MUSTONEN, PIANO
Dahlkvistkvartetten formades 2007, vann
”Ung & Lovande” 2009 och har sedan
dess turnerat flitigt i hela Sverige. Medlemmarna är Warszawafödde Bartosz Cajler
och Stockholmssyskonen Kersti, Hanna
och Jon Dahlkvist.
Den finska pianisten Julia Mustonen är en av de mest talangfulla pianisterna i Norden. Hon vann Nordic International
Piano Competition 2004 och har därutöver haft framstående
placeringar i andra internationella pianotävlingar.

fredag 22 februari Kulturhuset Glada Hudik
CARION BLÅSARKVINTETT
David M. A. P. Palmquist, horn, Egils Šefers,
klarinett, Niels Anders Vedsten Larsen, fagott,
Hélène Navasse, flöjt, Egils Upatnieks, oboe,
2002 bildades Carion av fem unga, ambitiösa
musiker som hade en idé om att göra kammarmusik mer lättillgänglig, . De studerade in den
klassiska repertoaren utantill, spetsade med lite
koreografi och använde rummet på ett nytt sätt. Detta har gjort Carion till en
unik ensemble i sitt slag. Carion har vunnit Danska Radions kammarmusikpris
2004, Maco Fiorindo Internationella kammarmusiktävling i Turin m fl.

torsdag 7 mars Kulturhuset Glada Hudik
GÄVLE SYMFONIORKESTER
dirigent: Yordan Kamdzhalov
solist: Jakob Koranyi, cello

Mussorgskij: Natt på Blåkulla
Sjostakovitj: Cellokonsert nr 2
Tjaikovskij: Symfoni nr 6 ”Pathétique”
Jakob Koranyi har vunnit flera stora tävlingar, bland
andra Unga Musiker, Ljunggrenska tävlingen och Solistpriset. Som vinnare av 2e Grand Prix och specialpriset för bästa interpretation av Shostakovichs första
cellokonsert vid Rostropovichtävlingen i Paris har han
nu etablerat sig som en av Skandinaviens mest intressanta unga musiker.
Bulgarienfödde Yordan Kamdzhalov är ny musikledare i Heidelberg, något
som också omfattar uppdraget som chefsdirigent såväl för Heidelbergoperan
som stadens filharmoni och som konstnärlig ledare för stadens slottsfestival.

