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i katedralen
och på slottet
sommaren 2019

söndag 16 juni kl 1900 //
gröna salen, kalmar slott

svensk körlyrik
Mixed Voices
Åsa Cederholm dirigent
konsertlängd 1 h
fri entré

Tonsättare som Wilhelm Petersson
-Berger, Hugo Alfvén, David Wikander och Wilhelm Stenhammar
har påverkat vår föreställning om
svensk körklang. Genom körgiganter, som Eric Ericson, har denna
körklang fått internationellt renommé.
Kören Mixed Voices är verksam
i Kalmar län och har de senaste
åren gjort sig känd för sina a capella-program som präglas av god
intonation, god textning och medvetenhet om körverkens kulturella
kontext.

söndag 23 juni kl 1900 //
kalmar domkyrka

drömmar i natt
och gryning
Duo Nordic
Pernilla Ingvarsdotter sång
Ha-Young Sul piano
konsertlängd 1 h
fri entré

Duo Nordic består av den i våra
trakter kända sopranen Pernilla
Ingvarsdotter och Ha-Young Sul,
konsertpianist. Följ med på en resa
där lyrik och musik står i förgrunden till en fond av natur och romantik. En romanskonsert i tyskt
ljus där sånger och poetiska inslag
vävs samman.
Musik av bl a Richard Strauss,
Gustav Mahler, Alban Berg, Clara
och Robert Schumann samt Emil
Sjögren.

söndag 30 juni kl 1900 //
kalmar domkyrka

gaudete
birgitta

– sånger ur den heliga Birgittas liturgi
Schola Gothia
Ulrike Heider
Helene Stensgård Larsson
Yvonne Carlsson
Sabina Nilsson
konsertlängd 1 h
fri entré

Schola Gothia är en professionell,
kvinnlig vokalensemble från Göteborg. Repertoaren består av gregoriansk sång och tidig flerstämmig
musik från 13–1400-talen. Sedan
gruppen bildades 1999 har dess
konsertverksamhet i Sverige varit
stor.
Ensemblen har även turnerat i ett
flertal länder i Europa samt i Japan
och Guatemala. Schola Gothia har
samarbetat med ett flertal framstående musiker och ensembler. Gruppen har också spelat in fyra skivor.

torsdag 4 juli kl 1900 //
kalmar domkyrka

the call
of the wild
Melbourne Octet
Calvin Bowman orgel
konsertlängd 1 h
fri entré

Vokalensemblen Melbourne Octet
bildades i syfte att presentera samtida musik, både för en australiensisk och en internationell publik.
De har i sin verksamhet blivit en
välkänd röst för ny körmusik från
Australien. Sommaren 2019 gör de
en omfattande sverigeturné där de
bl a besöker Kalmar domkyrka där
de även sjunger några svenska välkända körverk.

söndag 7 juli kl 1900 //
gröna salen, kalmar slott

holmér
gånger tre
Karin Holmér sång
Gustaf Holmér gitarr
Martin Holmér bas
Per-Ola Svensson piano
konsertlängd 1 h
fri entré

Syskonen Holmér har växt upp i
en kyrkomusikerfamilj med musik
från första dagen. De har sjungit
i kyrkans barnkörer, ungdomskörer och vuxenkörer, och också lärt
sig traktera olika instrument samt
att sjunga solo. Här bjuds vi på en
smakfull blandning av såväl något
äldre som nyskriven musik. Till sin
hjälp vid flygeln har syskonen, PerOla Svensson, kyrkomusiker i S:t
Johannes kyrka, Kalmar.

söndag 14 juli kl 1900 //
kalmar domkyrka

o, ljuva
sommarfläkt
Jonna Westerberg sopran
Lotta Bagge mezzosopran
Elin Svenhede sopran
Johannes Bolmvall piano
konsertlängd 1 h
fri entré

Denna unga kammarmusikgrupp
från Vadstena Sång- och Pianoakademi består av tre sångare och en
pianist vilka framför ett somrigt
konsertprogram med romanser,
duetter och pianomusik av bland
andra Adolf Fredrik Lindblad, Wilhelm Peterson-Berger och makarna
Clara och Robert Schumann.

söndag 21 juli kl 1900 //
gröna salen, kalmar slott

våra vänner
johann sebastian
och wolfgang
amadeus
Kerstin Karlsson piano & cembalo
Lajos Garlati violin
konsertlängd 1 h
fri entré

Kompositörer som Bach och Mozart behöver ingen presentation.
De kan kallas vid förnamn, och
alla – även hårdrockare – vet genast
vilka de är. I denna konsert kommer Slottskyrkans högkvalitativa
cembalo att användas, vid sidan av
Gröna salens ypperliga Steinway &
Sons-flygel, trakterade av Kerstin
Karlsson, kyrkomusiker i Södra
Möre Pastorat. Sedan ett antal år
har hon ett etablerat musikaliskt
samarbete med Lajos Garlati, som
i sin tur är känd i klassiska musikaliska kretsar i Kalmar län.

söndag 28 juli kl 1900 //
kalmar domkyrka

orgelkonsert
Katharina Hieke orgel
konsertlängd 1 h
fri entré

Organisten Katharina Hieke föddes
och växte upp i Berlin där hon började spela piano. Efter studier och
en doktorsgrad i experimentalfysik
flyttade hon till Sverige för att arbeta. Musikintresset tog slutligen
överhanden och hon utbildade sig
till organist och har därefter arbetat som kyrkomusiker. Nu bor hon i
Wien och är en ofta anlitad orgelsolist. Här i Kalmar framför hon verk
av bl a Duruflé, Kreisler, Strauss
och Demessieux.

söndag 4 augusti kl 1900 //
gröna salen, kalmar slott

psalmer
i jazzton

Olof Lövmo Trio
Louise Lövmo sång
Lars Almkvist trumpet
konsertlängd 1 h
fri entré

Att flera av våra mest kända psalmer kan göra sig, när de ges en
annan ingångsvinkel, visas i detta
program. Mjuka jazzackord och
oväntade grepp blir de redskap som
får melodierna att lyfta och kontrastera sig mot en korngul siluett
på en mörkblå sommarhimmel.
Vi som lyssnar får sjunga med
och här och var klingar en trumpet
och en soloröst bär genom rummet.
Psalmerna förändras inte, varken
till melodi eller textinnehåll, de ges
bara en annan klangfärg och lyfts i
en annan belysning.

söndag 11 augusti kl 1900 //
kalmar domkyrka

minimalism,
maximalism
och magnifika
barockmästare
Per Gross blockflöjter
konsertlängd 1 h
fri entré

Per Gross var nio år gammal när
han började spela blockflöjt i den
kommunala musikskolan. Snabbt
visade han både intresse och talang
och fortsatte med blockflöjten medan andra jämnåriga bytte ut den
mot fioler, gitarrer, pianon och klarinetter. Gross följde musikens bana
och debuterade vid femtonårs ålder
som konsertsolist i Stockholms
Konserthus.
Sin masterexamen i music/performance tog han år 2004 vid the Academy of Music Southern Denmark.
Vidare studier vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm resulterade
i ett solistdiplom 2009. Per Gross
vann Svenska solistpriset år 2010,
vilket än så länge får ses som Gross
hittills absoluta största erkännande.

fredag 16 augusti kl 1900 //
kalmar domkyrka

lyckliga dagar
Lena Maria Vendelius sång
konsertlängd 1 h
fri entré

Lena Maria Vendelius föddes utan
armar och med ett ben kortare än
det andra. År 1987–1991 studerade
hon vid Kungliga Musikhögskolan
i Stockholm. Hennes musikstil är
mångfacetterad; hon sjunger både
gospel, jazz, country och klassiskt.
Hon har genomfört konserter i
större delen av världen, såsom i
Sverige och USA, men huvudparten av hennes uppträdanden har
ändå ägt rum i Japan, Singapore
och Thailand där hon gjort ca 60
turnéer. Ackompanjatör har oftast
pianisten Anders Wikh figurerat.
Vendelius har gett ut ca 50 skivor.

söndag 18 augusti kl 1900 //
gröna salen, kalmar slott

de fyra b:na:
björn – benny
bach – beatles
Jill McVitty Östborg
Anke Decker
Bengt Eklund
Konstantin Shakov
Christer Svensson
Jan Dzedins
konsertlängd 1 h
fri entré

Under en följd av år har Slottskyrkans tidigare organist, Christer
Svensson, samlat sina musikaliska
vänner till konserter, som mötts
av stor uppskattning och värme.
Inte sällan har programmen titlar
som är underfundiga små rebusar,
ibland tankenötter. Här utgår man
från musikaliska genier som har
bokstaven B gemensamt.
Som brukligt blir det stor variation av instrument, deklamation
och sång. Såväl allvar som humor
utlovas, och vi ges också en finurlig
förklaring av vad de fyra b:na har
som skiljer dem åt, inte bara vad de
har gemensamt.

söndag 25 augusti kl 1900 //
kalmar domkyrka

sommarskymning
i ord och ton
Heléne Ingvarsdotter violin och
nyckelharpa
Marita Aronsson sång, piano och
orgel
Seth Svanholm trumpet
Mats Andén klarinett, piano och sång
Rolf Johansson tvärflöjt och sång
Johan Sandholm kontrabas
Christer Svensson piano
Anders Gustavsson recitation
konsertlängd 1 h
fri entré

Under många år har Sommarskymning i ord och ton varit den konsert
som avslutat sommarmusiken i Kalmar domkyrka och inträffar alltid
sista söndagen i augusti.
Kantor Marita Aronsson har här
samlat kring sig några musikaliska
vänner som tillsammans bjuder på
ett mycket varierat program med
musik i flera olika stilar varvat med
dikter – ett program fullt av sensommarstämningar.

lunchmusik i
kalmar
domkyrka

gudstjänstmusik
i kalmar
domkyrka

12 juni Paul Thorstensson
19 juni Anders Pettersson
26 juni Håkan Martinsson

16 juni Jan Botö Röjås trombon
23 juni Paul Thorstensson orgel
30 juni Anna Thorstensson cello &
sång

3 juli Lars Jonsson
10 juli Marita Aronsson
17 juli Anders Pettersson
24 juli Heléne Ingvarsdotter fiol
Magnus Lundberg fiol
Ove Lindqvist cello
Björn Erlandsson harmonium
31 juli Lars Jonsson
7 augusti Jan H Börjesson
14 augusti Jan H Börjesson
21 augusti Marita Aronsson
28 augusti Jan H Börjesson

lunchmusik i
kalmar
slottskyrka

18 juni Anders Pettersson
30 juli Anders Pettersson
20 augusti Anders Pettersson

7 juli Marita Aronsson sång
14 juli Duo Kammarklang
Susette Johansson klassisk gitarr
Sebastian Flögel viola
21 juli Heléne Ingvarsdotter violin
och nyckelharpa
28 juli Håkan Martinsson orgel
4 augusti Jan H Börjesson sång
11 augusti Alfhild Medelius violin
18 augusti Kören Media Vita från
Kungsbacka
25 augusti Jan H Börjesson orgel
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