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Luleås internationella konsertorganist släpper skiva
Markus Wargh spelar ofta på läktarorgeln i Luleå domkyrka men har också
gjort konserter runt om i Europa och USA. Nu på söndag släpper Luleås egna
internationella konsertorganist en ny skiva och bjuder samtidigt in till
konsert på hemmaplan i Luleå domkyrka.
Det började hos farmor. Hon hade en liten elorgel som pappan visade några enkla
ackord på. Markus Wargh, som var fem-sex år vid tillfället, märkte snart att han
kunde lära sig de där ackorden. Och så spelade han vidare och hitta på enkla
improvisationer. Först när han var 13 år gammal, började han ta lektioner på riktig
och lära sig noter.
Farmor var en otrolig supporter. Hon följde mig mycket noga, satt med i
kyrkbänken på konserterna i sin vita hatt, minns Markus Wargh.
Sedan dess har åren gått. Markus Wargh har gett konserter i Nordens alla länder,
England, Tyskland, Italien och USA och blivit kallad en av Europas största
orgelbegåvningar i sin åldersgrupp. Han har också samarbetat många olika
musiker allt från den klassiska saxofonisten Carl-Henrik Fernandi till
elgitarristen Janne Schaffer.
Jag känner hela tiden att jag kan utvecklas. Så måste det vara, att man hela
tiden söker nya grepp och utmaningar.
Ibland får han frågan om han aldrig blir nöjd, men då vänder han på perspektiven:
Det är klart att man kan bli nöjd, men det är ju själva resan som är det
intressanta. Att hitta nya grepp som gör att du får ut mer av musiken än tidigare.
Nu på söndag släpper Markus Wargh en ny skiva med verk av Bach och fyra av
romantikens orgelmästare Franck, Vierne, Alain och Sibelius. Dessutom
innehåller skivan två av Markus Warghs egna improvisationer, inspirerade av
stora tonsättare.
Skivan släpps söndag 6 mars kl. 16.00, i samband med att Markus Wargh ger
konsert i Luleå domkyrka.
*
Media välkomnas varmt att intervjua Markus Wargh dagarna innan konserten,
samt efter konserten.

Kontakt
Markus Wargh, domkyrkoorganist i Luleå domkyrkoförsamling
0920-26 48 42
markus.wargh@svenskakyrkan.se
Läs mer
Om Markus Wargh: www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko/wargh

Vänligen,
Charlotta Karlsson, kommunikatör i Luleå domkyrkoförsamling
Telefon 0920-26 48 84
Se mer:
www.svenskakyrkan.se/luleadomkyrko
www.facebook.com/luleadomkyrko
Instagram: @luleadomkyrko

