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Konsertföreningen Tingsryd 
tackar ovanstående för generösa bidrag!

AB Tingsryds Autoverkstad
Amon AB – Urshult
Biblioteket – Tingsryd
Börjes Tingsryd AB
Carlqvists Bil AB
Eko Reklam – Älmeboda
Fohlins Redovisningsbyrå AB
AB Hallabro Elektriska Tingsryd
Holtab AB
ICA Nära Ryd
ICA Supermarket Tingsryd
J G A Linneryd
Korpalycke Fastighets AB
Lindgrens Bygg & Järn
Nelson Garden AB
Sandbergs Rör AB Urshult
Sparbanken Eken – Ryd
Studieförbundet Vuxenskolan Tingsryd
Swedbank – Tingsryd
Tingsryds kommun
Tingsryd Resort
Tingsryds Tryckeri AB
Tingsrydtandläkarna
Urshultsbagarn AB
Urshults Bilservice AB

Abonnemangskonserterna ges med stöd av:



Lördag eftermiddag i Söderportkyrkan. Musica 
Vitae har tagit plats på scenen, någon hälsar 

välkommen till dagens konsert. I entrén står Malin 
Broman ensam, djupt fokuserad. Hon vill spela det 
inledande violinsolot därifrån, medan hon långsamt 
vandrar fram till sin plats i orkestern. Då dörrarna 
slås upp släpper den inåtvända koncentrationen 
och hon börjar spela med den glädje och energi 
som publiken älskar att se och smittas av.
– Jag känner ren glädje, svarar Malin Broman när 
jag sen frågar henne om hur det känns medan hon 
vandrar mittgången fram.
– Det är en sån förväntan i luften. Alla konsertlo-
kaler är olika, och här i Tingsryd möts man av sån 
värme och omtänksamhet att man vill ge tillbaka! 

På pulten som konsertmästare för Sveriges Radios Symfoniorkester är vi vana att se henne 
vid stora evenemang, med stor publik framför sig i både konsertlokalen och i hemmen vid 
teveapparaterna.
– Ibland spelar man då med skräckblandad förtjusning, säger hon. Och ibland är det så 
mycket annat omkring, som vid Nobelfesten. Men här är det verkligen bara glädje. De här 
kammarmusikföreningarna spridda i landet är så viktiga när de anordnar konserter året om.

2015 kom Malin Broman till Musica Vitae som konstnärlig ledare. En uppgift hon kunde 
ta för att de är två alternerande konsertmästare i Berwaldhallen. Men när man ser hennes 
program undrar man ändå hur hon hinner. Hon spelar i många sammanhang utöver dessa, 
plus den egna Kungsbacka Pianotrio med sin man Simon Crawford-Phillips som pianist. 
De har varit ett par i över tjugo år och har två barn, sju och elva år.
– Mor- och farföräldrar har ställt upp som barnvakt och ibland kom min gamla lärare vio-
linpedagogen Lisbeth Vecchi från Värmland. Men nu är de stora att de kan klara sig själva 
för en kväll.
Familjen delar intresset för musik. Barnen går förstås i musikskola och tillsammans deltar de 
i festivaler runt om i Europa.

Avslutningsvis undrar skribenten hur det är att så leva i musiken? Som lyssnare berörs man 
ibland på ett närmast andligt plan. Är det likadant?
– När en musiker går på konsert lyssnar man på ett mer analytiskt sätt, vi drabbas nog inte 
av samma saker, svarar hon.
– Men visst får man upplevelser som man bär med sig. Som när vi repeterade och framförde 
Mahlers andra symfoni. Då gick jag som i ett mahlerskt rus i flera veckor efter.

LarsErik Tobiasson
Fotograf och skribent

Att så leva i musiken...



Hösten 2018

Magnus Holmander (f. 1993) studerar på Kungliga Musikhög-
skolan, tidigare för Hermann Stéfansson och Martin Fröst, nu 
för Emil Jonason. Irina Serotyuk (f. 1988) har tidigare studerat 
i Odessa och Warszawa och studerar nu i Stockholm för Anita 
Agnas på Kungliga Musikhögskolan.
Magnus och Irina bildade sin duo när de gjorde sina första år 
på masterutbildningen och har redan skaffat sig en helt egen 
repertoar, mycket tack vare att Irina själv arrangerar musik för 
duon. Deras repertoar sträcker sig ända från barocken till nu-
tida konstmusik. De strävar efter att få fram mer kammarmusik 
som är originalskriven för ackordeon och inför Ung & Lovande-
turnén skriver tonsättarna Andrea Tarrodi och Artem Nyzhnyk 
verk för duon.

Musik av Andrea Tarrodi, Claude Debussy, Ástor Piazzolla, Magnus Holmander m.fl.
Medverkande: Magnus Holmander – klarinett, Irina Serotyuk – ackordeon

Flöjtisten Kate Clark har framträtt i såväl Euro-
pa, USA och Australien tillsammans med ensem-
bler som Freiburger Barockorchester, Concerto 
Köln, Les Musiciens du Louvre och The Austra-
lian Chamber Orchestra. 
Kvällens andra solist är cembalisten Mariangiola 
Martello. Hon kommer från början från Turin, 
där hon också studerade. Martello är speciali-
serad på barockmusik och verkar vid en rad eu-
ropeiska operahus, som Hamburger Staatsoper, 
Drottningholmsteatern och Teatro Regio i Turin.
Tillsammans med Musica Vitae och Malin 
Broman bjuder de på några av barockens absoluta höjdpunkter. Det blir bland annat musik ur Bachs 
Brandenburg konserter, som skrevs av tonsättaren som en jobbansökan till hovet i Brandenburg. Men 
något svar från greven i Brandenburg kom aldrig och inte förrän i mitten av 1800-talet dök noterna till 
den här fantastiska musiken lyckligtvis upp igen i ett arkiv i Kungliga biblioteket i Berlin.
Med två så briljanta kvinnliga solister på plats tar vi också tillfället i akt att presentera musik av kvinnliga 
tonsättare. Tongångar av italienskan Maddalena Sirmen Lombardini och av fransyskan Élisabeth Jacqu-
et-de-la-Guerre hörs jämsides med musik av hennes manliga franska kollegor, Rameau och Couperin. En 
garanterat humörhöjande konsert som kommer att bjuda på livfull rytmik, tematisk uppfinningsrikedom, 
virtuosa variationer och smäktande suckar. Barockmusik när den är som bäst!

Musik av Bach, Couperin, Rameau, Élisabeth Jacquet-de-la-Guerre, Maddalena Sirmen Lombardini
Medverkande: Musica Vitae, Malin Broman – violin och konstnärlig ledning, Kate Clark – traversflöjt, 
Mariangiola Martello – cembalo

DUO MAGNUS och IRINA 

BAROQUE! – Briljanta solister och Musica Vitae

Lördag 13 oktober kl. 16:00

Lördag 27 oktober kl. 16:00



I början av 2012 besökte de oss senast här i Tings-
ryd och nu kommer duon på ett efterlängtat återbe-
sök! Duo Carr Quennerstedt består av violinisten 
Elna Carr (f.1988) och pianisten Håkan Quen-
nerstedt (f.1985). Paret träffades 2005 på Musik-
konservatoriet i Falun, och deltog då som rivaler i 
Riksförbundet Unga Musikanters solisttävling. De 
belönades med en delad förstaplats och har spelat 
över 100 konserter tillsammans sedan dess. Vid 
2011 års upplaga av kammarmusikbiennalen Ung 
& Lovande korades duon till vinnare med motive-
ringen ”Ett övertygande och moget musicerande 
både kraftfullt och nyanserat kombinerat med en 

Scania Consort är Skånes egen ensemble för tidig 
musik och utgörs av några  av Nordens främsta 
barockmusiker. Musikerna är lika hemma på ett 
stort  internationellt konsert- eller operahus som 
på en liten intim kammarmusikscen. Med maka-
löst samspel och exceptionell scennärvaro ges all-
tid publiken oförglömliga musikupplevelser!
Violinisten Fredrik From, konsertmästare i Con-
certo Copenhagen och  Göteborg Baroque, har 
turnerat i USA, Japan,  Australien, Brasilien och 
större delen av Europa. 
Violinisten Hannah Tibell flyttade efter 10 år i 
London tillbaka till Malmö där hon har en fram-
trädande roll i Öresundsregionens musikliv. Med-
lem av såväl Höör Barock som Concerto Copen-

DUO CARR QUENNERSTEDT

SCANIA CONSORT – Barocka Kuriositeter

Lördag 10 november kl. 16:00

Lördag 1 december kl. 16:00

Hösten 2018

Galenskap, Urverk, Posthorn, Fåglar…

fin och avspänd publikkontakt”. 2013 spelade duon 
in sin första CD med Beethovens Kreutzersonaten 
och Prokofjevs första violinsonat. Samma år grun-
dade Håkan Slottsstadens Pianoskola som han dri-
ver tillsammans med pianisten Johan Reis. Elna är 
sedan augusti 2015 tredje konsertmästare i Dan-
marks Radios Symfoniorkester. Våren 2016 fram-
förde hon Sibelius Violinkonsert med Sveriges 
Radios Symfoniorkester som finalist i Solistpriset.

Musik av Beethoven, Brahms och Stravinsky
Medverkande: 
Elna Carr – violin, Håkan Quennerstedt – piano

hagen och spelar på en äkta Amati-violin. 
Cellisten Judith-Maria Blomsterberg, ursprungli-
gen från Hamburg i Tyskland, syns även med ba-
rockorkestrar som Aurora Ensemble och Holland 
Baroque Society. Lutenisten Fredrik Bock är med-
lem i Concerto Copenhagen och norska Barokk-
solistene. Har  specialiserat sig på barockgitarr. 
Han gav 2014 ut soloskivan ”Music for a Queen”, 
med musik av Michelangelo Bartolotti.

Musik av 
bl.a. Vivaldi, Biber och Schmelzer
Medverkande: 
Fredrik From – violin, Hannah Tibell – violin, 
Judith-Maria Blomsterberg – cello, Fredrik Bock – luta



Våren 2019

Malin Broman och kammarorkestern Musica Vitae presenterar 
ett genomgående svenskt program med utgångspunkt från Emil 
Sjögrens vackra Poem, specialarrangerat för Musica Vitae. 
Dag Wiréns ljuvliga stråkserenad följs av Laura Netzels Suite 
för violin och stråkorkester som klingar för första gången i mo-
dern tid. Dessutom uppför Musica Vitae ett beställningsverk av 
Daniel Fjällström, skånetonsättaren som vann orkesterns stora 
gillande vid Kungliga Musikaliska Akademiens presentations-
dag för ny svensk  musik 2017. Fenomenala Malin Broman  är 
solist och leder orkestern.

Medverkande: Musica Vitae, Malin Broman – violin

Med en smak av både Rio och Venedig  sprakar denna kon-
sert av klassiska valser, sensuell samba och italiensk  smäktan-
de romantik. Don Quijotes äventyr gestaltas av prisade unga 
cellisten Amalie Stalheim i  Sallinens cellokonsert och slag-
verksvirtuosen  Johan Bridger låter den musikaliska  festen  
genomsyras av puls och rytm, bl a i Ney Rosauros konsert för 
marimba och stråkar, direkt från Rio. Ledsagare mellan världens 
karnevalsstäder är Pernilla Eskilsdotter från Klassisk Morgon i P2.

Medverkande: Musica Vitae, Amalie Stalheim – cello, 
Johan Bridger – slagverk, Pernilla Eskilsdotter – konferencier

POeME – Svenska toner  

KARNEVAL MED MUSICA VITAE! 

Lördag 19 januari kl. 16:00

Lördag 2 mars kl. 16:00

,



Två generationers tongivande saxo-
fonister,  norska Kristin Uglar och 
Linn  Persson från Simrishamn, tillför 
Musica Vitaes  stråkar en härlig klang-
värld när vi erbjuder barockt med Bachs 
dubbelkonsert,  denna gång för två 
saxofoner,  tillsammans med nykompo-
nerade  små samtida bryggor av Marie 
Samuelsson.  Därtill jazzinspirerad mu-
sik för konstellationen,  av bland andra 
saxofonisten Jonas Knutsson.

Medverkande: Musica Vitae, 
Kristin Uglar – saxofon, 
Linn Persson – saxofon

Våren 2019

UTAN GRaNS!
Lördag 30 mars kl. 16:00

Ett av Sveriges mest stilbildande folkmusikband – 
trion Nordic med Erik  Rydvall på nyckelharpa, 
Anders Löfberg  på cello och Magnus Zetter-
lund  på mandolin slår följe med Musica  Vitae. 
Nordics musikaliska värld möter orkesterns strå-
kar i en symfonisk tappning, arrangerad av Karl-
Johan Ankarblom. Nordics musik, ständigt vital, 

FOLKLIGT MED NORDIC!
Lördag 27 april kl. 16:00

..

 – Trion Nordic
tillsammans med Musica Vitae

ständigt angelägen med rotad  groove, lyriska 
klanger och outtröttliga  lekfullhet blir en upple-
velse att längta till.

Medverkande: 
Erik Rydvall – nyckelharpa, Anders Löfberg – cello, 
Magnus Zetterlund – mandolin, Musica Vitae



Som abonnent och medlem i Konsertföreningen betalar du 700 kr, icke medlem 800 kr, för åtta kon-
serter inklusive fribiljett till valfri konsert att ge en musikvän. Värde totalt 1350 kr! Du garanteras plats på 
samtliga konserter. Lösbiljetter per konsert kostar 150 kr / 80 kr för ungdom under 18 år.  

Konserterna äger rum lördagar kl.16:00 i Söderportkyrkan Tingsryd.
Så tecknar du abonnemang för 2018-2019: 
Sätt in 700 kr per abonnemang om du är medlem i Konsertföreningen eller 800 kr om du inte är med-
lem på Bankgirokonto 306-1249 eller via Swish till nr 123 351 0351. Ange ditt namn och din adress på 
talongen så kan du vid abonnemangsseriens första konsert den 13 oktober hämta ut ditt abonnemang 
i biljettkassan i Söderportkyrkan 45 minuter före konserten.

Konsertföreningens medlemsavgift är 75 kr (följande familjemedlem 50 kr) och betalas in på samma 
Bankgirokonto 306-1249 eller via Swish till nr 123 351 0351. Du kan också kontakta Lilian Lindahl, 
E-post: lilian@lindahl.com, Tel 070-569 45 00.

Förköp av biljetter på Biblioteket Tingsryd Tel 0477-442 70. 

Tillgänglighetsplan finns. Ring ordf. vid förfrågan om tillgänglighet eller se hemsidan.

www.konsertforeningen.se

Abonnemangsserien ges i samarbete med Musik i Syd, 
Kammarmusikförbundet RSK och Tingsryds kommun.

Konsertföreningens styrelse 2018-2019
Ordförande: Rita Fröberg, Ugglekull, 362 95 Urshult, 0477-211 25, 070-264 78 32
V. ordförande: Lennart Warsäter, Torparvägen 12, 362 31 Tingsryd, 076-320 94 75 
Sekreterare: Aina Törncrantz, Västra Björkvägen 5, 362 31 Tingsryd, 0477-102 31
Ledamöter: Elisabeth Bava 076-171 05 50, Anna-Lena Engsmo 0477-620 07, Hanna Gaunitz 0477-488 98, 
LarsErik Tobiasson 070-551 12 78, Henrike Mollenhauer 0477-488 23, Ingemar Thern 0477-311 66
Suppleanter: Bernhard Mollenhauer 0477-488 23, Mikael Strand 0477-317 01
Kassaförvaltare: Lilian Lindahl (ingår ej i styrelsen), E-post: lilian@lindahl.com, Tel 070-569 45 00

Programmet är utgivet av Konsertföreningen Tingsryd 
Omslagsillustration och grafisk form: Christian Müllern ©2018 | info@cmarts.se

INFORMATION

Med bidrag från

Gilla oss på
Facebook!

Bilder, från vänster till höger: sid.3: Malin Broman/foto: LarsErik Tobiasson, sid.4: Duo Magnus och Irina/foto: Christopher Hästbacka, 
Mariangiola Martello och Kate Clark/foto: i.u., sid.5: Duo Carr Quennerstedt/foto: i.u., Scania Consort/foto: Gustaf Johansson,
sid.6: Malin Broman/foto: Alexander Mahmoud, Pernilla Eskilsdotter/foto: i.u., Amalie Stalheim och Johan Bridger/foto: i.u., Musica 
Vitae/foto: Alexander Mahmoud, sid.7: Kristin Uglar och Linn Persson/foto: i.u., Nordic/foto: i.u.


