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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Musikfestspelen är igång och torsdagen innehåller hela fem konserter. Konserterna består av
Lena Willemark i Stundars, Musikfestspelens första festivalcafé, Zilliacus och Willemark i
Korsnäs kyrka, konserten ”Undine” i Pedersöre kyrka samt Vokalharmonins konsert ”You and I” i
Solf kyrka.
”Ibland behöver man det för hjärtat” är titeln på Lena Willemarks konsert i Hemmersgården i
Stundars. Willemark är riksspelman, violinist, sångare som har vunnit fem Grammis. Lena växte
upp i en liten by i nordvästra Dalarna och där tillägnade hon sig en egensinnig låtskatt av sina
läromästarinnor & läromästare. Med sin enastående publikkontakt och personliga tonspråk gör
hon så att snåriga polskor, bluesiga vallteman och långa ballader träﬀar rätt in i hjärtat på
lyssnaren. I samband med konserten finns det möjlighet att äta lunch på restaurant Hemmers
samt att uppleva en ”historisk dag” på Stundars.
Willemark och Zilliacus har samarbetat i flera år och 2010 beställde de ett verk för sång och
violin av den svenska kompositören Sven-David Sandström. Verket som fick titeln ”Dansa” blev
också namnet också namnet på Zilliacus och Willemarks gemensamma skiva som kom ut 2016.
Dansa är också titeln på Zilliacus och Willemarks konsert i Stundars där de förutom att spela
Sandströms stycke även spelar en solopartita av Bach och en Polska efter Tommos-Andersson
Carl Reineckes flöjtsonat ”Undine” har gett namn till konserten i Pedesöre kyrka. På konserten
spelas musik av Leipzigarna Johann Sebastian Bach och Robert Schumann samt danser av
den estniske kompositören Eduard Tubin. På konserten medverkar en uppsjö av musiker, bland
andra Anders Kjellberg Nilsson, Karin Dornbusch och Heini Kärkkäinen
I konserten ”You and I” bjuder den svenska vokalensemblen Vokalharmonin och cellisten Kati
Raitinen på musik av bland andra Johann Sebastian Bach, Fanny Mendelssohn och Toivo
Kuula. Vokalharmonin är en prisvinnande ensemble som 2004 utsågs Vokalharmonin till Sveriges
Radios Artist In Residence och 2007 blev ensemblen korad till Årets kör av Rikskonserter.
Ensemblens inspelningar har fått stor uppmärksamhet, och CD- produktionerna Charpentier –
Sacred Works och Soavi Accenti blev båda nominerade till en svensk Grammis i kategorin bästa
ensemble. Vokalharmonin grundades 2004 av Fredrik Malmberg, som sedan dess är ensemblens
dirigent och konstnärliga ledare.
Under torsdagen startar också de traditionsenliga gratiskonserterna på café August vid Vasa torg.
Först ut blir de unga musikerna Aada Laajahlti och Albert Sahlström på violin samt Ahti
Alavillamo på piano. De spelar musik av bland andra Winiawski, Händel och Shostakovich
Mer information finns på: www.korsholmmusicfestival.fi
Musikfestspelen Korsholms sommaradress är i VÖS Culturum, Skolhusgatan 31 (innergården), Vasa. Byrån är öppen från
25.7. kl. 9– 19.
Biljetter fås från Studio Ticket i Rewell Center (tel. +358 (0)700 96 525, www.netticket.fi), från Musikfestspelens byrå (tel.
+358 (0)6 322 23 90) eller från dörren ifall det finns platser kvar.
Pressbilder finns på vår hemsida www.korsholmmusicfestival.fi > Media > Pressmaterial > Bildbank
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