The Duke

Under bar himmel

billinge kyrka 29 juli kl 20.00

trollenäs kyrka 17 juni kl 19

Kända sommarsånger med våra kyrkomusiker.
Svenska kyrkan Eslövs musiker

Music For A While

bosarps kyrka 1 juli kl 20.00

Klassiska mästare möter svenska
dragspelskungar

Barock- och renässansmusik med ensemblen La Bellezza della Musica. Purcell, Monteverdi, Strozzi, Telemann,
Bach och Händel blandat med svenska folkliga sånger i
spännande arrangemang.

holmby kyrka 9 augusti kl 18.00

holmby kyrka 5 juli kl 18.00

VISAVI

Musik av bl a R Schumann , J S Bach och A L Webber
med duon Nilsson och Bendz - cello, piano, sång, orgel.

holmby kyrka 16 augusti kl 18.00

Lina Sandells sånger

La Bellezza della Musica

trollenäs kyrka 8 juli kl 19.00

Intåg i sommarhagen

Kallis
Bengtsson

The Duke

Kallis Bengtsson - dragspel. En blandning av musik
som verkligen uppskattas av publiken. Under konserten
finns utrymme för önskemål av stycken från tidigare
konserter.

Musikalisk feelgood

Ett sångprogram kring Lina Sandells sånger med duon
ANDA på bouzouki, sång och tenornyckelharpa.

Duke Ellingtons musik i arrangemang för piano och
saxofon. Konserten tar avstamp i den kyrkliga musik
som han skrev; ”The Sacred Concerts”. Torbjörn Righard - tenorsaxofon. Nils Bondesson - piano

Sommar i kyrkan

Krokrot i sommarkväll

Folkmusik och barock förenas i duon Ida Meidell
Blylod och Johan Hedin på barockviolin respektive
nyckelharpa.

Per Bäcker trio

Med sväng, innerlighet och spelglädje i fokus spelar Krokrot en spännande blandning av folkmusik frånDalarna,
Balkan, irländskt, klezmer och swing på fiol, sång, tvärflöjt, trombon, gitarr, slagverk, dragspel och mandola.
Krokrot

eslövs kyrka 26 juli kl 18.00

En musikalisk resa från 1920-talet med musik av bl a
Jerome Kern, George Gershwin och Cole Porter, fram till
vår tids musikaler som Såsom i himmelen, Mary Poppins
m fl. Helena Widell och Jeanette Krantz-Adner, sång
samt Annika Bjelk - piano.

VISAVI

Sommar i kyrkan

Schubert i annorlunda tappning
Nilsson & Bendz

billinge kyrka 15 juli kl 20.00

Mustiga musikaler

Folkmusik och barock

trollenäs kyrka 19 augusti kl 19.00

holmby kyrka 12 juli kl 18.00

Per Bäcker trio - saxofon, klarinett, piano och bas framför en personlig blandning av argentinsk tango, svensk
folkton, jazz, italienska filmteman och originalkompositioner.

Musik ur den folkliga traditionen i ny skepnad som jazz,
folk-, kyrko- och klassisk musik. Framföres av gruppen
VISAVI på dragspel, cello, fiol, oboe, bas och flerstämmig sång.

eslövs kyrka 23 augusti kl 18.00

Martin Strid, baryton, framför sånger ur Schuberts
”Die Winterreise” till ackompanjemang av en stråkkvartett som bl a även kommer spela ur Schuberts
stråkkvartett ”Der Tod und das Mädchen”, musik av
Samuel Barber samt några sånger av Birger Sjöberg.

Flerstämmigt sväng på svenska

Trenne

Hedin & Meidell
Blylod

eslövs kyrka 30 augusti kl 18.00

Glada poplåtar samsas med vilda polkor och eftertänksamma ballader, inramade av stämsång och diverse
strängar och tangenter med gruppen Trenne.

Beethoven

eslövs kyrka 13 september kl 18.00
Helena Widell, Jeanette Kranz Adner, Annika Bjelk

Boka gratisbiljett till Sommar i kyrkan via vår webb. Bokningen är öppen
en vecka före varje tillfälle och man får boka max två biljetter per person.
Har du inte tillgång till internet kan du boka genom att ringa oss.

Musik av 250-årsjubilerande Beethoven i arrangemang
för piano och stråkkvartett framförs Beethovens fjärde
pianokonsert i B-dur med Jesper Olsson, pianosolist
samt Kvartett 168.

Telefon: 0413-34 70 00
Webbplats: www.svenskakyrkan.se/eslov

Kvartett 168

