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Foto: Emily Tatlow: Nadja Sjöström, Benjamin Schmid: Ralf Lienert, Ruby Hughes: rubyhughes.com, Malin Broman: 
malinbroman.com, Duo Julia & Theo: Jonas Bilberg, ”Årstiderna”: Musik i Syd Channel, Per Gross: Peter Knutson, 
NOVO Quartet: Martin Høyer, "En strimma natt": Karl Gabor, Benjamin Schmid: Lienbacher

Vi återgår till att sälja abonnemangskort och alla konserter är  
planerade att spelas i Söderportkyrkan i Tingsryd!

Som abonnent och medlem i Konsertföreningen betalar du 800 kr (icke medlem 
betalar 900 kr) för åtta konserter inklusive fribiljett till en konsert att ge en musikvän. 
Värt upp till 1.620 kr! Du garanteras plats på samtliga konserter. 
Pris för lösbiljett per konsert: 
Medlem 150 kr. Ej medlem 180 kr. Ungdom under 18 år 80 kr.

Så tecknar du abonnemang: 
Sätt in 800 kr per abonnemang om du är medlem i Konsertföreningen, eller 900 kr om 
du inte är medlem, på bankgiro 306-1249 eller via Swish till nr 123 351 0351. 
Ange ditt namn och adress på talongen (eller i Swish-meddelandet) så kan du hämta 
ut abonnemangskortet i biljettkassan 45 minuter före första konserten  
den 15 oktober.

Konsertföreningens medlemsavgift är 100 kr (följande familjemedlem 50 kr) och 
betalas in på samma bankgiro eller Swish som ovan. Du kan också kontakta Lilian 
Lindahl via e-post: lilian@lindahl.com eller telefon 070-569 45 00. 

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 se www.facebook.com/konsertforeningentingsryd och  
annonsering i Smålandsposten.

Hösten 2022
Lördag 15 oktober 16:00 – NYANSER AV EN VIOLIN
Lördag 29 oktober kl. 16:00 – ETT KÄRT ÅTERSEENDE
Lördag 19 november kl. 16:00 – UNG & LOVANDE 
Lördag 10 december kl. 16:00 – ÅRSTIDERNA

Våren 2023
Lördag 14 januari kl. 16:00 – TARRODI OCH GROSS
Lördag 11 februari kl. 16:00 – NOVO QUARTET
Lördag 18 mars kl. 16:00  – EN STRIMMA NATT
Lördag 22 april kl. 16:00 – VIOLINENS MÄSTARE



När jag fick frågan om att skriva denna text tänkte jag först: Vad vill ni 
veta om mig? Men sedan vände jag det till: Vad vill jag berätta för er, 
kära Konsertföreningen Tingsryd! Och det jag vill berätta för er är just 
hur uppskattade ni är av oss på Musica Vitae, hela Musik i Syd, och av 
så många välkända musiker, tonsättare, solister. Ja, listan är lång! Det 
fantastiska mottagandet och den stämning ni skapar vid era konserter 
är svår att toppa. Känslan stannar hos de gästande artisterna länge. 
Det var bara häromveckan som min kollega Katrin Johansson, som 
många av er såklart känner väl, hade pratat med en tidigare gästartist 
och fick veta att han minsann hade kvar sin Tingsryd-mugg som han 
hade fått för många år sedan!

Den varma välkomnande känslan ni skapar har jag själv fått uppleva 
när jag kom till Växjö, Kronoberg och så klart till Tingsryd nu under 
våren när jag började på min tjänst som verksamhetschef för Musica 
Vitae. Det är ett varierande jobb som jag kombinerar med rollen som 
chef för Nygatan 6, Musik i Syds hem för verksamheten i Kronoberg, 
tillika Musica Vitaes hemmascen. Mina vardagar ser helt olika ut bero-
ende på verksamheten. Ibland är det mycket mailande. Ibland är det 
väldigt kreativt när jag och vår biträdande orkesterchef Christian Sun-
dewall sitter och spånar om framtida program. Och ibland sitter jag i 
långa möten. Eftersom jag är en person som vuxit upp och flyttat flera 
gånger mellan två länder, Storbritannien och Sverige, har jag funderat 
mycket genom åren på vad ett hem är. Är det en plats? En känsla? 
Människor?

Vi brukar säga ”Välkommen hem till oss på Nygatan 6”. Men vad är 
egentligen en hemmascen? Det är väl någonstans där man känner sig 
trygg och känner en samhörighet med sina medmänniskor. Och det är 
precis så vi på Musica Vitae känner hos er i Tingsryd. Så det är ju vi 
som ska tacka er, att vi får komma hem till er, där vi känner oss som 
hemma!

 

Emily Tatlow,  
verksamhetschef för 
Musica Vitae

Välkommen hem!



Brittisk musik blir det i denna 
konsert där Malin Broman åter-
vänder till Musica Vitae till-
sammans med sopranen Ruby 
Hughes. När Ruby Hughes och 
orkestern möttes första gången 
2015 uppstod ömsesidig kär-
lek mellan musiker och publik.  
Sånger av Frank Bridge och Huw 
Watkins, samt Brittens under-
bara Variationer över ett tema av 
Frank Bridge står på programmet. 
Dessutom bjuds vi på ett urupp-
förande av Helen Grime, en av 
världens mest efterfrågade ton-
sättare idag.

Kammarorkestern Musica Vitae 
bjuder på virtuosa toner och gran-
dios stråkorkestermusik tillsam-
mans med sin konstnärlige ledare 
Benjamin Schmid som också är 
violinsolist i denna konsert. 
Ett av Mozarts Divertimento sam-
sas med Millhauds humoristiska 
Oxen på taket och dessutom får 
vi njuta av Korngolds underbara 
Symfoniska Serenad.  
Benjamin Schmid, som utöver 
sitt musicerande också är profes-
sor vid Mozarteum i Salzburg, 
kom hösten 2020 till Musica Vitae 
som konstnärlig ledare. Samma 
år som orkestern just hade firat 
sitt 40-årsjubileum. Under alla 
åren har orkestern haft sin he-
mort i Växjö, men turnerat vida 
omkring. Från mindre scener i 
hemtrakterna till stora, fullsatta 
konserthus utomlands. Spektaku-
lärt var orkesterns framträdande 
vid Nobelprisbanketten 2017.

Musica Vitae 
Benjamin Schmid, violin och 
konstnärlig ledning 

Lördag  15 oktober  16:00

Musica Vitae 
Malin Broman, ledare och solist 
Ruby Hughes, sopran 

Lördag  29 oktober  16:00

Nyanser av en violin Ett kärt återseende

HÖSTEN 2022



Ett av musikhistoriens mest 
älskade verk, Vivaldis årsti-
derna, spelas här av Benjamin 
Schmid, en av Europas främsta 
violinister.
Dessutom framförs Francesco 
Geminianis mest kända verk, 
La Folia och musik av Joseph 
Martin Kraus.  
Det instrument Benjamin 
Schmid spelar på är faktiskt 
jämngammalt med Vivaldi som 
var fyrtio år då denna Stradivari-
us tillverkades 1718. Violinen är 
utlånad till honom av Österrikes 
nationalbank.

Vinnare av 2021 års final av Ung 
& Lovande blev Theo Hillborg, 
saxofon och Julia Isaksson, piano. 
De träffade varandra 2017 under 
studietiden vid Royal Academy of 
Music i London. Duon har redan 
utvecklat en stor repertoar och 
framträtt både i Storbritannien 
och i Sverige. I repertoaren strä-
var de efter att tänka utanför 
givna ramar och blandar gärna 
genrer som folkmusik, jazz, klas-
sisk musik och modern konstmu-
sik. Här får vi höra dem framföra 
verk av Alessandro Marcello, 
Takashi Yoshimatsu, Jean Sibe-
lius samt ett beställningsverk av 
Magnus Lindgren.

”Med ett naturligt artisteri som 
väcker nyfikenhet och vidgar lyss-
narnas vyer, bjuder Duo Julia & Theo 
på musik som rör sig sömlöst mellan 
genrerna. Framträdandet genomsy-
ras av en charmfull kommunikation 
musikerna emellan, såväl som med 
publiken.” – Juryns motivering

Duo Julia & Theo 

Lördag  19 november 16:00 

Musica Vitae  
Benjamin Schmid, violin och 
konstnärlig ledning 

Lördag  10 december 16:00

Ung & Lovande Årstiderna 

HÖSTEN 2022 HÖSTEN 2022



NOVO Quartet är en ung prisbe-
lönt, polskdansk stråkkvartett 
med framtiden för sina fötter. 
Kvartetten formades 2018 i Kö-
penhamn och består av violinis-
terna Kaya Kato Møller och Niko-
lai Vasili Nedergaard, violasten 
Daniel Sledzinski och cellisten 
Signe Ebstrup Bitsch.
2019 gjorde kvartetten sitt intåg 
på den internationella scenen i 
Shanghai och som representan-
ter för Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium vid den 
holländska musik- och arkitektur-
festivalen Tilburg is Mooi. NOVO 
Quartet har redan visat sig vara 
en framstående kvartett med en 
mycket lovande framtid och nyli-
gen kom de tvåa och fick juryns 
specialpris på Trondheim Interna-
tional Chamber Music Competi-
tion 2021. Tidigare samma år fick 
de äran att motta Léonie Sonning 
Talent Prize och 2020 vann kvar-
tetten det ärofyllda förstapriset 
i Danmarks Radios P2 Chamber 
Music Competition.

Per Gross, som vann solistpri-
set 2010, är solist i en nyskriven 
konsert för blockflöjt och stråkar 
av Andrea Tarrodi, en av Sveri-
ges mest framstående tonsättare. 
Dessutom är Gross solist i en av 
de mest spelade blockflöjtskon-
serterna, Vivaldis konsert för flöjt 
och stråkar RV 443.  
Per Gross räknas idag som en av 
våra främsta instrumentalvirtuo-
ser.

Musica Vitae  
Per Gross – blockflöjt 

Lördag  14 januari  16:00

Lördag  11 februari  16:00

Tarrodi och Gross NOVO Quartet 

VÅREN 2023



Musica Vitaes konstnärlige le-
dare Benjamin Schmid tar sig an 
två tidigare violinvirtuoser med 
en violinkonsert av den wien-
klassiske stjärnviolinisten Ru-
dolphe Kreutzer i arrangemang 
av 1900-talets störste violinist, 
den legendariske Jascha Heifetz. 
Dessutom får vi höra Mozarts 
Adagio och fuga i c-moll, ett av 
de främsta styckena som någon-
sin skrivits för stråkar.

En konsertföreställning där 
gitarristen Jacob Kellermann, 
violasten Göran Fröst och skåde-
spelaren Etienne Glaser skapar 
en hoppfull berättelse om nat-
ten som förlösare för fantasi och 
kreativitet. Tillsammans har de 
satt samman den kritikerrosade 
föreställningen ”En timme natt”, 
en föreställning i totalt beckmör-
ker som efter premiär genomfört 
tio slutsålda föreställningar på 
Teater Giljotin i Stockholm och 
sedan turnerat över hela Sverige. 
För oss skapas nu en ny, konser-
tant version av föreställningen, 
”En strimma natt”. 
Programmet innehåller musik av 
bl.a. Benjamin Britten, Lili Bou-
langer och nyskriven musik av 
Göran Fröst och Jenny Hettne.

Jacob Kellermann – gitarr 
Göran Fröst – viola 
Etienne Glaser – recitatör

Lördag  18 mars 16:00 

Musica Vitae  
Benjamin Schmid – violin och 
konstnärlig ledning

Lördag  22 april 16:00

En strimma natt Violinens Mästare

VÅREN 2023



Med bidrag från

AB Tingsryds Autoverkstad  •  Amon AB, Urshult 
Biblioteket, Tingsryd  •  Börjes Tingsryd AB  •  Carlqvists Bil AB

Egendomsbyrån Tingsryd  •  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 
Studieförbundet Vuxenskolan Kronoberg  •  Tingsryd IT 

Tingsryds kommun  •  Tingsryd Resort 
Tingsryds Tryckeri AB  •  Tingsrydtandläkarna 

Urshultsbagarn AB  •  Urshults Bilservice AB 
Konsertföreningen Tingsryd tackar ovanstående för generösa bidrag!

Abonnemangskonserterna ges med stöd av:

Konsertföreningens styrelse 2022-2023
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

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


