KAMMARMUSIK I VINTERTID
26 Februari - 2 mars 2017
Sahlströmsgården
TORSBY
KAMMARMUSIK I VINTERTID är en dold juvel i svenskt musikliv. Varje år under sportlovsveckan samlar festivalens konstnärlige ledare, viola- och kammarmusikprofessorn Henrik Frendin, några absoluta toppmusiker för att musicera tillsammans.
Evenemanget har under årens lopp blivit något av en institution och lockar hängivna
kammarmusikälskare ifrån hela Skandinavien som vill njuta av musiken som man
gjorde förr, i salongen efter en god måltid. Arrangemanget startades redan 1960 av
den legendariske violinisten Otto Kyndel och är ett av landets äldsta och mest
genuina musikevenemang. I dryga 30 år stod Grythyttans Gästgiveri som värd, men
2016 flyttades kammarmusikveckan till Sahlströmsgården i Utterbyn utanför Torsby.
Här bjuds ett varierat och rikt konsertprogram. Man bor bekvämt i konstnärshotellets
vackra och moderna rum och kan dagligen njuta av den fantastiska maten och vinet.
Lediga stunder ägnas åt promenader eller skidturer i de vackra omgivningarna. På
förmiddagarna ger Ingemar von Heijne musikföreläsningar, där han insiktsfullt och
populärt berättar om kvällens konsertprogram.
Varmt välkomna till fem dagars inspirerande rekreation för alla sinnen!

KAMMARMUSIK I
”SkönaVINTERTID
musikupplevelser och
fantastiska måltider i en konstnärlig miljö”

”En dold juvel i svenskt musikliv”

Henrik Frendin
konstnärlig ledare

PROGRAM
Söndag 26 februari kl 20.00

Onsdag 1 mars kl 19.30

NATTENS DJUPA
VIOLONCELL

HARPANS KRAFT
Erik groenestein-hendriks - harpa

MATS LIDSTRÖM - CELLO

En sällsam utflykt i harpans förtrollande klangvärld
i händerna på en hyllad fullblodsartist.
En hemlig gäst utlovas.
Musik av Debussy, Fauré m fl

Fantasieggande musik för solocello
framförs av vår internationellt erkände
artist tillika agogikens ödmjuke tjänare.
Verk av bl a Bach och Prokofiev.

Måndag 27 februari kl 19.30

STRÄNGARS
UNIVERSUM
DAVID HÄRENSTAM - GITARR
HENRIK FRENDIN - VIOLA, MANDOLA
Denna kväll bjuder vår intima
superduo på en brokig och lekfull mix av
musikaliska milstolpar.
Spellistan innehåller verk av
Roman, Sibelius och Reinhardt.

Tisdag 28 februari kl 19.30

NORDIC STRING
QUARTET
Heiðrun Petersen - violin
MADS HAUGSTED - violin
DANIEL EKLUND - viola
Lea Emilie Brøndal - cello
En av Danmarks hetaste stråkkvartetter
tolkar några riktiga önskeklassiker.
Verk av Schubert, Haydn och Grieg.

Torsdag 2 mars kl 20.00

KLASSISK
KAVALKAD
MATS LIDSTRÖM - cello
ERIK GROENESTEIN-HENDRIKS - HARPA
HENRIK FRENDIN - VIOLA
DAVID härenstam - gitarr
Heiðrun Petersen - violin
MADS HAUGSTED - violin
DANIEL EKLUND - viola
Lea Emilie Brøndal - cello
Efter en grandios måltid bjuder veckans artister på en
musikalisk kavalkad med överraskningar samt en av
Brahms berömda stråksextetter.
Konsertintroduktion alla dagar kl 9.30-12.00 av Ingemar von
Heijne. Konsertbiljetter för enstaka konserter kan köpas för
200 kr per kväll. Ring Sahlströmsgården och förbeställ.
Övrig information återfinns på www.sahlstromsgarden.se

Priser

Helpension söndag-fredag 26/2-3/3
Incheckning efter kl 15.00 på söndagen
varefter middagen serveras 18.00.
Utcheckning fredag morgon 3/3 efter frukost.
Enkelrum: 6400:Dubbelrum: 5775:- per person.
Konsertavgiften på 1300:- vid helpension tillkommer
och betalas kontant till föreningen vid ankomsten till
Sahlströmsgården. Har ni en önskan om speciellt rum?
Hör av er snarast. I mån av plats kan enstaka dygn
bokas.

Rumsbeställning och upplysningar
Sahlströmsgården
tel 0560-100 26
E-post: info@sahlstromsgarden.se
Hemsida www.sahlstromsgarden.se

Resa

Tåg eller flyg till Torsby.
Därefter kan biltransport till Sahlströmsgården ordnas.
Kontakta Sahlströmsgården om transport önskas.
Bil: Se färdbeskrivning på Sahlströmsgårdens hemsida.

Föreningen
Kammarmusik i vintertid
Kontaktpersoner:
Kerstin Björkman
Tel: +45-45 86 30 76
E-post: bjorkman@mail.tele.dk
Karin Toverud
Tel: 072-732 16 70
E-post: karin.toverud@aol.se

