Sommarkvällskonserter

I sommar bjuder vi på sju konserter i Värmdö kyrka. Fri entré.
Onsdag 29 juni 19.00

Saa tag mit hjerte
Marie och Lars hyllar jubilaren Hugo Alfvén med
ett knippe av hans mest älskade sånger vilka binds
samman till en musikalisk krans av hjärtanssånger av
Strauss, Taube och andra.
Marie Alexis – sopran
Lars Hallgren – piano

Onsdag 6 juli 19.00

Göran Fristorp
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En folkkär gitarrist och visprofil med melodi
och harmoni som ledstjärna.
Uppskattad som en av Skandinaviens bästa
gitarrister i kombination med sång.

Onsdag 13 juli 19.00

Jazz i Sommarkväll
Ellman–Olofsson kvartett bjuder på en kväll
med jazz i ”blåton”.
Anders Ellman – kornett
Lasse Olofsson – trombon
Lars Örback – piano
Mårten Korkman – kontrabas

Onsdag 20 juli 19.00

Klangfärger
Karlakvartetten spelar musik av Debussy, Tarrodi och
Webern mm.
Mimmie Törngren – violin
Cornelia Vogel – violin
Ludvig Dahlström – viola
Samuel Lazar Eriksson – cello
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Onsdag 27 juli 19.00

Barockafton
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Dan Laurin och Anna Paradiso Laurin plockar bland
barockens vackra frukter, med musik från 1700-talets
Neapel, samt några mästerverk av Georg Philipp
Telemann och av ”den svenska musikens fader” Johan
Helmich Roman.
Dan Laurin – flöjt
Anna Paradiso Laurin – cembalo

Onsdag 3 augusti19.00

ABBA, Benny och BAO
Solisterna Therese Wernersson och Oscar Juhlin är
tillbaka med ett nytt sommarprogram. En konsert
med låtar från ABBA, sånger ur succémusikalen Kristina från Duvemåla och andra vackra sånger ur Benny
Anderssons rika musikskatt.
Therese Wenersson – sång
Oscar Juhlin – sång
Sanna Rogberg – piano, sång

Onsdag 10 augusti 19.00

Svenska Lyxorkestern
Svenska Lyxorkestern består av professionella musikervänner med stor spelglädje och en aldrig sinande
kreativitet i stunden. Ett äventyr i musikens alla
genrer.
Hans Gardemar – dragspel, piano
Jan Bengtson – flöjt
Peter Gardemar – fiol
Anders Forsslund – kontrabas, sång

Funderar du på att sjunga i kör till hösten?
På vår hemsida hittar du allt från småbarnssång till flera vuxenkörer med olika inriktning.
svenskakyrkan.se/varmdo/musik
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