
Musikdagarna
2020

Vi ställer inte in - vi ställer om
Årets upplaga av Musikdagarna går av stapeln 16-23 augusti. I år 
förordar vi att man avnjuter konserterna via webben; vi kommer att 
direktsända alla konserter.
Det blir som vanligt ett blandat konsertutbud av hög klass med några 
återkommande favoriter och några nya konstellationer. Än så länge gäller 
restriktionerna kring hur många som samlas och därför kan vi inte låta det 
vara fler än sammanlagt 50 personer i våra lokaler vid samma tillfälle. Vi 
avråder dessutom starkt de som tillhör en riskgrupp att utsätta sig för risken 
att smittas med Covid-19. Vi har därför beslutat följande:

Platser till konserterna måste bokas i förväg. Se mer detaljer på sista 
sidan av denna folder.
Direktsändning kommer att ske av varje konsert via vår Facebook-
sida. Du som inte har Facebook kan se konserterna i vårt Facebookflöde 
via vår hemsida. Det kommer att ligga längst upp på hemsidans startsida. 
OBS! Du kan inte se konserten i efterhand, utan bara under den faktiska 
konserttiden (detta av upphovsrättsliga skäl).

Vi önskar dig härliga musikupplevelser i augusti!



Hornsbergskyrkan
söndag 16 augusti 18:00
VINDDRAG - 
MUSIK FÖR PIPOR OCH STRÄNGAR
Håkan Dahlén, orgel. 
Cecilia Gelland, violin/viola.

I det här programmet för orgel och fiol 
eller altfiol kan luften vibrera helt stilla 
i orgelpiporna eller brusa som en storm 
och strängarna braka och blixtra eller 
smeka lätt mot ens kind. 
Här ryms meditation och starka känslor, 
somt man känner igen och somt som 
väcker nyfikenhet och nya tankar.

Programmet är varierat med både 
barockmusik – där Cecilia plockar fram 
barockstråken – och musik från vår egen 
tid, något franskt och nån norrländsk låt. 
Musikerna spelar och berättar.

Frösö kyrka 
måndag 17 augusti 19:00
DUET 
Emil Ernebro, gitarr. Filip Jers, munspel.

Gitarroraklet från Bengtsfors, Emil 
Ernebro, och skånska världsmästaren på 
munspel, Filip Jers, tänjer på gränserna 
för vad deras instrument kan göra. Emil 
Ernebros fingerspel är i absolut världs-
klass, och Filip Jers har kallats ”The 
Swedish Harmonica Sensation”.

Repertoaren består av låtar från den 
amerikanska folk- och jazzrepertoaren, 
poplåtar från 60-/70- talet och svenska 
visor. Ledord för deras musicerande är 
spelglädje, spontanitet och sväng!



Frösö kyrka 
fredag 21 augusti 19:00
DESTINATION ASTOR PIAZOLLA 
Duo Dialog:
Magnus Grönlund, gitarr. 
Dan Larsson, klarinett.

Ett varierat program med svensk musik 
av Kristina Forsman och Sven Hagvil, 
franska tongångar av Francis Poulenc, 
klassisk gitarrmusik från Sydamerika 
och slutligen en rejäl dos musik av den 
argentinske tangomästaren Astor 
Piazzolla. Ett glädjefyllt, virtuost och 
vackert musikprogram som alltså har 
”Destination Astor Piazzolla”!

Frösö kyrka onsdag 19 augusti 19:00 SÅNG OCH BÄLG
Anna Hanning, sopran. David Wallén, dragspel.

En dynamisk konsert med avstamp i operans rika sångskatt. Duon bjuder på 
några av de mest kända ariorna från Tosca, Barberaren i Sevilla med flera, 
blandat med sånger av Peterson-Berger.



Platsbokning Bokning görs via telefon från och med 25 juni. Du anger namn, 
personnummer, telefonnummer och antal platser som du vill boka. Du kan boka 
max 4 platser. Du får inga fysiska biljetter utan anger namn och telefonnummer 
vid entrén till konserten.
Personlig integritet: Dina personuppgifter hanteras bara av oss och i skyddade 
system. De delas inte med någon tredje part.

E-post: froso.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefon: 063-16 11 50
Post- & besöksadress:
Fjällgatan 4C, 832 42 FRÖSÖN

Vi samarbetar med

QR HemsidaQR Facebook

Frösö kyrka 
söndag 23 augusti 18:00 
AVSLUTNINGSKONSERT

Alla konserter är gratis - men ... Skänk gärna en gåva! 
Hälften av den hjälper till att delfinansiera Musikdagarna och hälften 
går till act Svenska kyrkan, vilket är vårt internationella hjälporgan 
som gör bland annat katastrofinsatser världen över. Swisha till: 
123 288 59 11. Tack för din gåva!

Archi Jamt: 
Bengt-Eric Norlén, violin. 
Annelie Ryd, violin. 
Louise Olsson, viola. 
Katarina Bergner Åhlén, cello.

Trio Quinta: 
Maria Sjöstedt Björs, piano. 
Annelie Ryd, violin.
Katarina Bergner Åhlén, cello.

Lena Moen, sopran.

Musikdagarna avslutas i år med festlig 
kammarkonsert! Två av södra Norrlands
mest erfarna ensembler möts och firar dessutom varsitt jubileum: pianotrion Trio 
Quinta fyller 30 år och stråkkvartetten Archi Jamt firar 15 år. Tillsammans med 
sopranen Lena Moén utlovas ett färgsprakande klassiskt program!


