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INFORMATION – EVEnemangsserien 2021 – 2022

Följ oss på Facebook!

Välkommen till en ny konsertsäsong med nio spännande konserter!
Konsertföreningen hoppas kunna genomföra hösten och vårens planerade konserter, 
men då vi fortfarande lever med pandemin i landet fortsätter vi även denna höst att 
erbjuda konsertupplevelserna i Urshults kyrka, där det är gott om plats och separata 
in- och utgångar finns. Likaså vårterminens första konsert ”Byn” den 16 januari 2022 
och konserten med Torleif Thedéen den 20 mars 2022 äger rum i Urshults kyrka. 
(Observera att det är  söndagar!)  
Vi säljer inga abonnemang denna säsong, men för att få plats till lägsta pris, bli 
medlem i konsertföreningen Tingsryd. Det tjänar du på!

Förhandsboka gärna så är du förvissad om att smidigt och säkert få plats! 
Plats bokas via e-mail elisabeth.bava@gmail.com eller tel 076-171 05 50 och betalas 
därefter med Swish 123 351 0351 eller bankgirokonto 306-1249.  
Glöm inte skriva namn och telefonnummer!

Pris vid samtliga konserter 180:-, medlem 150:-, ungdom under 18 år 80 kr.
Konsertföreningens medlemsavgift är 100 kr (följande familjemedlem 50 kr) och 
betalas in på bankgirokonto 306-1249 eller via Swish som ovan.

Tillgänglighetsplan finns. Ring ordförande vid förfrågan om tillgänglighet eller se 
hemsidan: www.konsertforeningen.se

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar verksamheten 
efter rådande riktlinjer. Vi reserverar oss för förändringar i program och tider.
För aktuell information om vårens konserter se  
www.facebook.com/konsertforeningentingsryd och annonsering i Smålandsposten.

Hösten 2021
Lördag 9 oktober 16:00, Urshults kyrka – STOCKHOLM BRASS QUINTET

Lördag 23 oktober kl. 16:00, Urshults kyrka – LAURA MICHELIN – Solistprisvinnare

Lördag 13 november kl. 16:00, Urshults kyrka – ZUCKERMAN & RØNNING KVAM 
 

Lördag 11 december kl. 16:00, Urshults kyrka – MUSIK I JULETID – Elin Skorup

Våren 2022
OBS! Söndag 16 januari kl. 16:00, Urshults kyrka – "BYN"

Lördag 12 februari kl. 16:00 – VIOLINISSIMO – Violiner gånger tre!

Lördag 19 februari kl. 16:00  – DUO WEST/RYDVALL – Bach i folkton

OBS! Söndag 20 mars kl. 16:00, Urshults kyrka – TORLEIF THEDÉEN – Spelar ryskt

Lördag 9 april kl. 16:00 – BENJAMIN SCHMID – Spelar Paganini

Konserterna ges i samarbete med Musik i Syd,  
Kammarmusikförbundet KMF och Tingsryds kommun.



de senaste månaderna har ni säkert, liksom jag, er alldeles personliga och spe-
ciella resa bakom er och att glädjen är större, mer än någonsin att få hålla i 
detta konsertprogram. Eller hur, inget känns längre lika självklart utan mer 
värdefullt!

Vår tillvaro har i många avseenden, sedan Corona gjorde intrång, stannat upp 
och det har mer eller mindre gått ut på att överleva. För många av oss som 
lever och har vuxit upp i ett land som  Sverige är detta en ny erfarenhet.
Vad händer inom oss när nästan alla aktiviteter, som håller oss fysiskt upp-
tagna och i rörelse, plötsligt inte längre står till vårt förfogande, så som vi är 
vana vid?
När den ständiga latenta rädslan molar i maggropen var gång man träffar nå-
gon och särskilt om denna någon är en närstående älskad person?
När de regelbundna uppskattade konsertbesöken uteblir med dess musika-
liska upplevelser och sinnesrörelser, samt de många fina möten och samtal 
med människor, som gör så gott i själen? När energiutbytet som sker mellan 
människor på scenen och människor i publiken uteblir, det som inte kan ersät-
tas digitalt eller online därför att att våra sinnen behöver stimulans genom 
mänsklig närhet?
Jag tror att mycket händer inom oss av värde, trots allt det svåra. Eller kanske 
just därför?
När det yttre livet begränsas med restriktioner och förbud (läs ”rekommen-
dationer”) så är det min  övertygelse att det inre livet, med dess obegränsade 
möjligheter, kan livnära sig av just detta och göra sig gällande. Allt vi hittills, i 
frihet, har fått uppleva blir plötsligt otroligt närvarande igen, vi har  mer tid till 
att tänka och lyssna in i oss själva, vi blir mer tacksamma, ödmjuka och börjar 
riktigt längta redo att ta emot, släppa loss och engagera oss med en ny visshet 
om att ingenting är självklart eller kan tas för givet!
Ni fantastiska människor i Konsertföreningen Tingsryd har levt detta i årtion-
den, Tack för ert outtröttliga engagemang, er glädje, goda exempel!

För att musiken ska få sista ordet:
Det musikaliska begreppet ”fermat” kallades ursprungligen (på italienska än 
idag) ”Corona”, som betyder krona. När kompositören satte ett fermat-/coro-
natecken över en paus, innebär det att han önskade en längre paus, hur länge 
är upp till utövaren att bedöma.
Vi vet ju att pauser är existentiellt viktiga för skapa dynamik och spänning, 
inte bara inom musiken. Här står tiden inte bara stilla utan det uppstår en 
förväntansfull spänning inför fortsättningen. Kära musikvänner, vi har förenats 
och svetsas samman än mer i denna Coronapaus, låt oss tillsammans förvän-
tansfulla med glädje och tacksamhet slå an nästa ackord till en gemensam ful-
minant fortsättning av vår gemensamma symfoni och sätta krona på tillvaron!
För musiken, i musiken, genom musiken!

Tillgivet,
Malin Hartelius

Kära vänner och musikälskare,



    

”Laura Michelin har en alldeles säll-
synt förmåga att fånga publiken med 
sitt utsökta artisteri. Med en djupt 
rotad musikalitet och ett utomor-
dentligt hantverk lyfter hon musiken 
till högsta internationella nivå. Vi 
har fått uppleva en makalös kombi-
nation av briljant teknik, stor utstrål-
ning och smittande spelglädje…”
Så lät motiveringen när flöjtisten 
Laura Michelin vann det prestige-
fyllda Solistpriset 2020. 

I denna konsert får vi höra henne till-
sammans med Musica Vitaes stråkar 
och på programmet står bland annat 
Gunnar de Frumeries Pastoral svit 
samt ett av Claude Debussys mest 
älskade verk, Preludium till En fauns 
eftermiddag.

Musica Vitae
Laura Michelin – flöjt 
Miriam Seltzer – harpa

Nostalgi, romantik, komik, galenskap 
och en hel del dramatik...
SBQ har sedan starten 2010 hyllats 
för sin upptäckarlusta och sitt ny-
skapande. Vi får höra Andrea Tar-
rodis succéverk Drache-Frau, musik 
av högaktuella österrikiskan Olga 
Neuwirth och svenska Britta By-
ström. Det blir världspremiär av Da-
vid Björkmans Tarantino Suite - An 
Exhibitionist at the Pictures! Legen-
daren Leonard Bernsteins under-
hållande Dance Suite följs av Sven-
David Sandströms vackra Piece for 
horn från 2018, som kom att bli ett av 
hans sista verk. Avslutningsvis Mu-
sic for brass av George Walker. Ett 
mycket personligt och välklingande 
verk som SBQ är stolta över att få 
presentera för den svenska publiken.

John Axelsson – trumpet
Filip Draglund – trumpet
Johan Ahlin – valthorn
Mats Agnelid – trombon
Karl-Johan Elf – tuba

STOCKHOLM  
BRASS QUINTET

Världspremiär 

och turnépremiär 

i Tingsryd!

LAURA MICHELIN
STOCKHOLM  
BRASS QUINTET 
Mästerverk för brasskvintett 
Urshults kyrka, Lö. 9 okt.  16:00

LAURA MICHELIN
– solistprisvinnare !  
Urshults Kyrka, Lö. 23 okt.  16:00

HÖSTEN 2021 HÖSTEN 2021



    

Tillsammans med Elin Skorup, 
uppväxt i Växjö, bjuder Musica 
Vitae på en stämningsfull konsert 
i juletid. Här får vi lyssna till några 
av våra mest älskade julsånger ur 
både den svenska och anglo-ameri-
kanska traditionen med sånger av 
bl.a. Nordqvist, Adam och Reger.

Elin Skorup har etablerat sig som 
en av Sveriges mest eftertraktade 
specialister inom oratorium, opera 
och lieder och uppträder såväl i 
Sverige som runt om i hela Europa.
Tidningen Expressen har beskrivit 
henne som en sångerska med 
”magnetisk scennärvaro” och 
franska baroquiades.com som en 
sopran med ”kristallina färger” – 
”les couleurs cristallines”.
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Violinisten Philip Zuckerman har 
uppmärksammats av både publik 
och kritiker för sin ”förtrollande ton, 
tekniska briljans och karisma”. Thor-
mod Rønning Kvam har de senaste 
åren etablerat sig som en av Norges 
mest spännande unga pianister.

Följ med på en musikalisk resa 
genom USA det senaste århundradet 
med musik av Amy Beach, den första 
kvinnliga kompositören från USA 
som åtnjöt internationellt renommé, 
samt Ellen Taaffe Zwilich, en av de 
främsta nutida amerikanska kom-
positörerna med ett färgrikt tonspråk 
och spirituell framtoning.
Dessutom bjuds vi på Aaron Cop-
lands violinsonat samt ett par 
godbitar av George Gershwin med 
hans unika mix av jazz, klassiskt och 
amerikansk folkmusik.
Med bakgrundsberättelser och anek-
doter vävs programmet ihop till en 
oemotståndlig vistelse i 1900-talets 
Amerika. +)

PHILIP ZUCKERMAN &
THORMOD RØNNING KVAM 
PHILIP ZUCKERMAN &
THORMOD RØNNING KVAM 
– THE AMERICAN SOUND
Urshults kyrka, Lö. 13 nov. 16:00 

MUSIK I JULETIDMUSIK I JULETID
Musica Vitae  
Elin Skorup – sopran
Urshults kyrka, Lö. 11 dec. 16:00

HÖSTEN 2021 HÖSTEN 2021



Violiner gånger tre! Här presente-
rar Musica Vitae Johann Sebastian 
Bachs sällan spelade konsert för 
tre violiner med Benjamin Schmid, 
Linus Roth och orkesterns egen 
konsertmästare Dorota Siuda som 
solister. Tyske Linus Roth är också 
solist i Mieczyslaw Weinbergs allt 
mer uppskattade violinkonsert  
och dessutom spelar orkestern  
Weinbergs kammarsymfoni och  
Dmitrij Sjostakovitjs  
Preludium och Scherzo.

Musica Vitae 
Benjamin Schmid – violin  
och konstnärlig ledning
Linus Roth – violin 
Dorota Siuda – violin

Violinissimo 
Lördag 12 februari  16:00

Byn
Medverkande:
Musica Vitae 
Vokalharmonin  
Fredrik Malmberg – dirigent
Gerard Presencer – trumpet
Christian Spering – kontrabas
Claes Wahlrot – flöjt 
Per Billman – klarinett
Jonny Axelsson – slagverk

Örjan Fahlströms nyskrivna 
stycke Byn bygger på Sara 
Lidmans genombrottsroman 
Tjärdalen. Med tydlig inspi-
ration från jazzens tonspråk 
presenteras här ett fascinerande 
uruppförande där Musica Vitae 
och Vokalharmonin musicerar 
tillsammans med några av nor-
dens främsta jazzmusiker.

Urshults Kyrka
Söndag 16 januari  16:00

Observera dag och plats!

Violinissimo

VÅREN 2022



DUO WEST/RYDVALL 
BACH I FOLKTON  
Lördag 19 februari  16:00

En av Sveriges största stjärnor på den internatio-
nella musikscenen återvänder till Musica Vitae 
för att spela musik av Pjotr Tjajkovskij och Dmitrij 
Sjostakovitj. Dessutom leder han orkestern i mu-
sik av Béla Bartók. Med sig har Thedéen Mstislav 
Rostropovitjs berömda Guadagnini-cello från 1783 
som han numera disponerar.

Musica Vitaes konstnärlige ledare Benjamin 
Schmid tar sig här an en av de mest virtuosa 
violinkonserter som finns, Niccolò Paganinis 
Konsert nr 2 och han leder också orkestern i 
Antonin Dvoráks älskade Serenad och  
Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento  
i F-dur. Dessutom bjuds vi på musik  
av Joseph Lanner, tonsättaren  
som skapade Wienervalsen.

SPELAR Paganini  -  Lördag 9 april  16:00

I denna konsert möts två musiker med varsin tydlig musikalisk röst och för-
ankring inom både folk- och barockmusiken. Med utgångspunkt i J.S. Bachs 
musik för solocello och soloflöjt vävs barockmusik samman med toner ur 
svenska spelmansböcker från någorlunda samma tid, tillsammans med ny-
skrivna verk sprungna ur dessa båda musikaliska traditioner.

TORLEIF THEDÉEN

Kristine West – flöjt
Erik Rydvall – nyckelharpa

TORLEIF THEDÉEN  SPELAR  RYSKT  
Urshults kyrka, söndag 20 mars  16:00

Benjamin Schmid 

DUO WEST/RYDVALL 

Benjamin Schmid 

Observera dag och plats!

VÅREN 2022



Med bidrag från

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  •  Nelson Garden AB 
Sandbergs Rör AB Urshult  •  Sparbanken Eken, Ryd 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg  •  Swedbank, Tingsryd 
Tingsryd IT  •  Tingsryds kommun  •  Tingsryds pastorat 
Tingsryd Resort  •  Tingsryds Tryckeri AB  •  Tingsrydtandläkarna 
Urshultsbagarn AB  •  Urshults Bilservice AB 
Konsertföreningen Tingsryd tackar ovanstående för generösa bidrag!

Evenemangskonserterna ges med stöd av:

Programmet är utgivet av Konsertföreningen Tingsryd. 
Framsida illustration: Dina Müllern. Grafisk form: Christian Müllern ©2021 | info@cmarts.se

Foto: SBQ: Magnus Selander, Laura Michelin: Davis Sliecans, T. Rønning Kvam: Peter Adamik, Ph. Zuckerman: Floris Fortin, Elin 
Skorup: Pär Fridberg, ”Byn”: (illustration) Christian Müllern, Linus Roth: Kaupo Kikkas, Duo West/Rydvall: Elias Gammelgård, 
Torleif Thedéen: Nikolaj Lund, Benjamin Schmid: Ralf Lienert

Konsertföreningens styrelse 2021-2022
Ordförande: Rita Fröberg, Ugglekull, 362 95 Urshult, 0477-211 25, 070-264 78 32
Vice ordförande: Lennart Warsäter, Torparvägen 12, 362 31 Tingsryd, 076-320 94 75 
Sekreterare: LarsErik Tobiasson 070-531 12 78, Torggatan 37, 362 30 Tingsryd
Ledamöter: Elisabeth Bava 076-171 05 50, Anna-Lena Engsmo 0477-620 07,  
Anki Blad Lindeqvist 076-126 66 01, Henrike Mollenhauer 0477-488 23, 
Ingemar Thern 0477-311 66
Suppleant: Bernhard Mollenhauer 0477-488 23, Mikael Strand 070-328 71 94
Kassaförvaltare: Lilian Lindahl (ej i styrelsen) E-post: lilian@lindahl.com, Tel 070-569 45 00


