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Världspianisten Angela Hewitt till Uppsala domkyrka
Hon har kallats vår tids främsta Bach-pianist. Nu kommer den kanadensiska pianisten Angela
Hewitt till Uppsala domkyrka. På fredag 24 maj klockan 18 ges ett unikt tillfälle att lyssna till
stjärnan under valven i katedralen.
Förberedelserna i är i full gång: På måndag anländer en flygel av det italienska märket Fazioli till
domkyrkan. Bänkar och stolar numreras och skyltar sätts upp.
- Inför konserten erbjuder vi för ovanlighetens skull numrerade platser med olika prisnivåer, allt för
att åhörarna ska kunna se och höra så bra som möjligt, berättar Ulric Andersson, domkyrkoorganist i
Uppsala domkyrka. Samtidigt vill vi hålla en prisnivå som kan göra det möjligt för fler att få den här
konsertupplevelsen.
Vid konserten i Uppsala domkyrka kommer Angela Hewitt att framföra verk av Johan Sebastian
Bach: Engelsk svit nr 1-3, svit för klaver i f-moll, samt preludium och fuga i a-moll.
- Vi är mycket glada att Angela Hewitt kommer hit. Hon är en av de mest firade klassiska pianisterna
i världen. Hennes konsert i Uppsala är det enda stoppet i Skandinavien under hennes pågående
världsturné.
Biljetter finns att köpa på Ticketmaster.se eller i Katedralbutiken, telefon 018-430 36 30. Konserten
kommer att spelas in av Sveriges radio.
Den kanadensiska pianisten Angela Hewitt föddes in i en musikalisk familj 1958. Hon började ta
pianolektioner som 3-åring och hade sitt första framträdande inför publik ett år senare. Hon
studerade vid universitetet i Ottawa för Jean-Paul Sévilla och vann en internationell Bachtävling i
Toronto 1985, vilket blev starten på hennes karriär. Angela Hewitt har fått en lång rad priser och
utmärkelser, däribland OBE (Order of the British Empire) av Englands drottning Elisabeth och nu
senast den prestigefyllda utmärkelsen Govenor Generals Lifetime Achievement Award, den största
äran som en artist kan få i Kanada. Angela Hewitt har spelat in Johann Sebastian Bachs samtliga
pianoverk, ett projekt som tog elva år att genomföra.

kontaktpersoner
Kommunikatör Johan Nilsson, tel 018-430 36 05, johan.nilsson@svenskakyrkan.se
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