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Musikfestspelen Korsholm 25.7-1.8.2018
Fredagens program innehåller fyra konserter, tre i Vasa och en i Kauhava. Dagen börjar kl. 13 med ”Näckens
Polska” i Babtistkyrkan, fortsätter med Festivalcafé och sedan Aftonsmusik i Trefaldighetskyrkan kl. 18.
Samtidigt ges konserten ”You and I” i Kauhavas församlingshem.
Näckens polska
”Näckens polska” är titeln på konserten i Babtistkyrkan med bland andra flöjtisten Sara Hammarström,
pianisten Bengt Forsberg och oboisten Karin Dornbusch. Temat på konserten är tysk senromantik med
kompositörer som Max Reger och Julius Röntgen. På programmet står bland annat Julius Röntgens
variationer över den svenska folkvisan Näckens polska. Det var mycket vanligt att använda sig av folkmusik
under romantiken. Programmet avslutas med Edvard Griegs vackra violinsonat i F dur.
Kaffehuset August
På Festivalcaféet i Kaffehuset August får vi senare gratis lyssna till den unga gitarristen Jonatan Jokela.
Efter Jokelas konsert blir det disco på caféet. Det är 333 år sedan Johann Sebastian Bach föddes och
Musikfestspelen Korsholm firar det med ett unikt Bach-disco. DJ Panu Kristian spelar LP-skivor från hans
egen och från Margaretha Ivars samling, som donerades till Musikfestspelen tidigare i sommar.
Inspelningarna kommer från den gyllene analoga epoken av Gould, Leonhardt, Tortelier, Milstein och
Dreyfus.
Aftonmusik
I Trefaldighetskyrkan blir det kl 18 Aftonmusik med hovsångerskan Elin Rombo, violinisten Anders
Kjellberg Nilsson, violinisten Cecilia Zilliacus och organisten Mattias Wager. Programmet innehåller
musik av bland annat Sigfried Karg-Elert. Sigfrid Karg-Elerts familj flyttade till Leipzig när han var fem år
gammal. Vi vet inte mycket om hans barndom utöver att han sjöng i Johannes- kyrkans kör och att kören
också framförde några av hans tidigaste kompositioner. Efter en orolig ungdomstid med uppbrott och abrupt
ändrade riktningar fick han år 1897 ett treårigt stipendium för att studera vid konservatoriet i Leipzig, och
därefter förblev han med endast korta undantag boende under återstoden av sitt liv. Kulmen på karriären
kom år 1919 då han valdes att efterträda Max Reger som lektor i musikteori och komposition vid
konservatoriet.
You and I
Samtidigt kl 18 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. Konserten gjordes även i Solfs kyrka dagen innan.
Mer information finns på: www.korsholmmusicfestival.fi
Musikfestspelen Korsholm sommaradress är i VÖS Culturum, Skolhusgatan 31 (innergården), Vasa. Byrån är öppen i juli kl. 9–16 och
från 25.7. kl. 9–19.
Biljetter fås från Studio Ticket (tel. +358 (0)700 96 525, www.studioticket.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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