afton i
trädgården
musikprogram 2022

Välkommen till Afton i Trädgården!
Sommaren nalkas och med den kommer både värmen och möjligheten till
avkoppling. Att få stanna upp, ta sig tid med sådant som man annars inte
hinner med, är viktigt för oss. Musikserien ”Afton i trädgården” är en
sådan möjlighet, tänker vi.
Vi är glada att under sommaren återigen få inbjuda till ”Afton i Trädgården”.
Precis som tidigare år, erbjuder vi ett blandat program, med olika musikstilar.
Musikserien inleds 8 juni detta år med ”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson
tillsammans med S:t Tomas Kammarkör, Vox Feminae, sångsolister och S:t
Tomas kyrkas Symfoniorkester. För övrigt under juni månad bjuder vi på
ett varierat program med en sånggrupp från Vivid Voices som framför en
somrig konsert ”Can you feel the love tonight”- ett kärleksfullt program med
poplåtar, musikalsång och visor. ”Svetalia, du sköna land” är ett spirituellt
utbyte mellan Sverige och Italien där vi i ord och ton önskar kommunicera
vårt centrala programtema: andlighet, kärlek, gemenskap, natur, blommor
och bin. Vårt konsertprogram speglar förvisso det människan alltid varit i
behov av, men kanske ännu mer i en omvärld präglad av splittring, stress,
hat och miljöproblem. Vi vill väcka motsatsen, och programmet vi kommer
presentera kanske avviker något i dess fokus på helhet och integration.
Tenor Michael Axelsson kommer att sjunga, till ackompanjemang av
italienska pianisten Paola Alessandra Troili från Bologna, på såväl svenska
som italienska, och då även tolka musikverken i två versioner. I slutet av juni
kommer Spånga Folkdansgille med glädje och musik, och dansar traditionella
svenska folkdanser, till musik av spelmännen Stig Larsson som spelar
nyckelharpa och Jan Lundberg på dragspel.

Juli månad inleds med kammarmusikensemblen Konstellation: Kvartett
bjuder på ett program inspirerat av renässansmänniskan, kopplat till dagens
högpresterande människa. Ett nyskrivet verk tillägnat kvartetten komponerat
av Susanna Loke Risberg kommer fungera som en länk mellan musik av bla
Pēteris Vasks, Antonio Vivaldi och improvisationer över renässans-tematik.
I mitten av juli framförs en konsert med ackordionmusikern Milan Řehák,
som bjuder på virtuosa och dramatiska stycken av Vivaldi, Rachmanninov,
Paganini, med flera, i distinkta tolkningar och med original verbal
presentation ger möjlighet att uppleva flera unika berättelser samtidigt under
en kväll! Vid konserten “I medeltida fotspår” tar trio-ensemblen Frottola
avstamp i den gregorianska sångskatten. Via de medeltida sångsamlingarna
Llibre Vermell och Piae Cantiones hamnar vi i den italienska sångskatten av
Frottolas av bland andra Bartolomeo Tromboncino och Marchetto Cara.
Vi bjuder även på musik av Ortiz och Dalza och andra av seklets främsta
kompositörer. I slutet av juli, framförs musik från albumet “Vår väg är havet”
tillsammans med sångerskan och pianisten Sofia Ullman samt kontrabasisten
Hasse Larsson. Sofia Ullman komponerar musik med svenska texter,
där rösten är i fokus. Sofia har släppt 6 album och arbetat med Kenneth
Gärdestad. 2020 släpptes “Vår väg är havet” med Janne Schaffer på gitarr.
Afton i Trädgårdens sommarmusikserie avslutas onsdagen den 3 augusti
med en Jazzversion av operan Porgy and Bess av George Gershwin,
tillsammans med trumpetaren Erik Palmberg, gitarristen Fredrik Olsson och
kontrabasisten Mats Dimming.
Mycket varmt välkomna till S:t Tomas kyrka, Svenska kyrkan Vällingby
församling!
Med vänliga hälsningar,
kyrkomusikerna Gerd Nielsen, Crescenzo Grifone och Francesco Acquista

8

juni kl .

19.00

29

juni kl .

19.00

Förklädd Gud av Lars-Erik
Larsson

En glädjefylld
folkmusikkväll

Konsert.

Med traditionella svenska folkdanser.

S:t Tomas Kammarkör
Vox Feminae
Karin Frölén, sopran
Ove Pettersson, baryton
Magdalena Ljunggren, recitatör
S:t Tomas Symfoniorkester
Staffan Mårtensson, dirigent
Fri entré

Spånga Folkdansgille
Stig Larsson, nyckelharpa
Jan Lundberg, dragspel
Fri entré

15

juni kl .

19.00

“Can you feel the love
tonight”
Sånggrupp ur Vivid Voices
framför poplåtar, musikalsång, och visor
om tro, hopp och kärlek i sommarkväll
Sånggrupp ur Vivid Voices
Gerd Nielsen, körledare
Fri entré

22

juni kl .

19.00

“Svetalia, du sköna land”
Ett spirituellt utbyte mellan Sverige och
Italien som i ord och ton med temat:
Andlighet, kärlek, gemenskap, natur,
blommor och bin.
Michael Axelsson, tenor
Paola Alessandra Troili, piano
Lennart Westman, kompositör
Fri entré

6

juli kl .

19.00

Anakronismer - Om
renässansen och vår
samtid
Konstellation:Kvartett bjuder under
sommarens turné på ett program
inspirerat av renässansmänniskan,
kopplat till dagens högpresterande
människa.
Ett nyskrivet verk tillägnat kvartetten
komponerat av Susanna Loke Risberg
kommer fungera som en länk mellan
musik av bla Peteris Vasks, Antonio
Vivaldi och improvisationer över
renässans-tematik.
Isabel Godau, violin
Ragnhild Kvist, viola
Hillevi Rasmusson Klingberg, cello
Gunvor Matilda Andersson, piano
Fri entré

13

juli kl .

19.00

3

augusti kl .

19.00

Virtuos och dramatisk
musik på accordion

En jazzversion av operan
Porgy and Bess

Av Vivaldi, Rachmanninov, Paganini,
med flera, i distinkta tolkningar och
med original verbal presentation
ger möjlighet att uppleva flera unika
berättelser samtidigt under en kväll.

Denna opera av Gershwin är en av
1900-talets stora musikskatter,
med en gripande handling och
örhängen som Summertime,
I loves you Porgy, It ain’t necessarily so

Milan Rehák, accordion
Fri entré

Erik Palmberg, trumpet
Fredrik Olsson, gitarr
Mats Dimming, Kontrabas
Fri entré

20

juli kl .

19.00

I medeltida fotspår
Ensemblen Trio Frottola tar avstamp
i den gregorianska sångskatten. Via
de medeltida sångsamlingarna Llibre
Vermell och Piae Cantiones hamnar
vi i den italienska sångskatten av
Frottolas av bland andra Bartolomeo
Tromboncino och Marchetto Cara.
Trio Frottola
Fri entré

27

juli kl .

19.00

Vår väg är havet
Ett somrigt konsertprogram med
sånger från albumet ”Vår väg till havet”
Sofia Ullman, sång och piano
Hasse Larsson, kontrabas/elbas och kör
Fri entré

15/6; Vivid Voices

22/6; Mikael Axelsson, Paola Alessandra Troili, Lennart Westman

29/6; Spånga Folkdansgille

6/7; Konstallation Kvartett

13/7: Milan Rehák

20/7: Trio Frottola; Markus Eriksson-Junby, Torbjörn Söderqvist och Cecilia Hage

27/7: Hasse Larsson och Sofia Ullman

3/8: Fredrik Olsson, Mats dimming och Erik Palmberg

Välkommen till musikserien Afton i trädgården
onsdagar kl. 19.00!
Detta år bjuder vi på sommarkonserter,
såväl utomhus i kyrkans vackra Trädgård,
som inomhus i kyrkolokalen!
Beroende på väderlek och inriktning av
musikprogram!
Välkommen till sommarfika från kl. 18.00!
Vi tar varmt emot en gåva.
till Musikverksamheten i S:t Tomas kyrka
gärna via swishnummer:
123 543 41 21

