EN FESTIVAL FÖR BARN OCH VUXNA H 24 juni – 30 juni 2007
MED KONSERTER, BARNFESTIVAL OCH INSTRUMENTALKURS

Virserums
Musikdagar
SAMUEL FRÖLER H LOUISE HOFFSTEN

MELBOURNE STRING ENSEMBLE [AUS] H STAFFAN SCHEJA

ORSA SPELMÄN H SOLVEIG TERNSTRÖM
CLAES CRONA TRIO H LILL-BABS SVENSSON
GUNILLA von BAHR H YLVA LARSSON
VIKTOR ÅSLUND H ULF JOHANSSON WERRE H

HJÄNTKVARTETTEN H JAKOB RUTHBERG H FINTAN MURPHY

Køpenhavns Drengekor, Ebbe Munk

ANNA BRUNDIN MOSSOP H STOCKHOLMSKVARTETTEN
ELISE EINARSDOTTER H OLLE STEINHOLTZ H TOMMY SVANSTRÖM

THE SINGING STRING [USA] H

VIRSERUMS-07
MUSIKDAGAR

Välkommen

till sommaren och musikdagarna
i virserum börjar sommaren med musikaliska förtecken.
Veckan efter midsommar bubblar och sjuder det av musik och glädje så gott
som dygnet runt under en vecka som för allt fler har blivit en viktig del av
sommarsverige.
Vår målsättning är att erbjuda det allra bästa. Här samsas de kända och
redan etablerade artisterna med dem som ännu inte har kommit så långt.
Till oss kommer den legendariske mästarpianisten Staffan Scheja, ”allas”
vår Lill-Babs tillsammans med Claes Cronas Trio och en grupp som vunnit
svenska folket med sin musik nämligen Orsa Spelmän. Från usa kommer The
Singing String och från andra sidan jordklotet, från Australien, Melbourne
String Ensemble. Det blir inte en riktig sommar utan att jazzens okrönta
pianodrottning, Elise Einarsdotter, kommer till Virserum. Samuel Fröler lämnar
rollen som skärgårdsdoktor för poesi på logen i Kråketorp och Stockholmskvartetten är som alltid på plats för barn och vuxna!
På Barnfestivalen står som vanligt glädjen högt i tak. Alla åldrar kan ta del
av musikaliska upplevelser: lyssna på konsert, prova instrument, rita/måla och
komponera. Vi börjar med Barnens Parad och avslutar med en Maskeradkonsert
för hela familjen.
Virserum kan dessutom bjuda på rena sjöar, barnvänliga badplatser, öppet
landskap, vandringsleder, naturreservat, konsthantverk, möbelindustrimuseum,
hembygdspark och kulturcentrum DackeStop med Virserums Konsthall.

Tommy Svanström, konstnärlig ledare
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Det är åter bäddat för musikfest i Virserum.
Varmt välkommen önskar

ProgramVirserums Musikdagar
söndag 24 juni

tisdag 26 juni

11.00 virserums kyrka
festmässa, och på
sommaren TILL OCH MED
sjunger jag
Håkan Rosén, liturg, m fl
Virserums och Järedas
kyrkokörer. Lisa Karlsson, sång,
Instrumentalister,
Lisa Sandstedt, ledare.

9.00–11.30 och 14.00–16.30
centralskolan
KULTUR OCH HÄLSA
Gunilla von Bahr, musik,
Kari Sylwan, rörelse,
Soiveig Ternström, dramatik,
Margareta Petré, färg,
Gunnar Bjursell, moderator.
Entré 60 kr och 100 kr. Ej veckokort.

18.00 virserums kyrka
KUNGLIG GOSSKÖR
FRÅN DANMARK
Køpenhavns Drengekor,
(84 sångare) Ebbe Munk, dirigent,
Invigningstal.
Entré 150 kr

12.30 virserums kyrka
UNGA OCH LOVANDE
Jäntkvartetten: Lisa Lassbo, violin.
Karin Wallmyr, viola, Sabina
Sandri-Olsson, violoncell, Stina
Wallmyr, piano.
Entré 50 kr

måndag 25 juni
12.10
parad från
missionskyrkan
till virserums kyrka
Sommarmusikanterna från
Oskarshamn, elever och lärare
från Musikdagarnas stråkkurs.
Alla är välkomna!
12.30 virserums kyrka
BARNFESTIVALSINVIGNING
OCH LUNCHKONSERT
The Singing String, stråkar från
Minneapolis, usa.
20.00 virserums kyrka
MÄSTERPIANISTEN
Staffan Scheja, piano.
Entré 150 kr
23.00 dacke stop,
bonarverkstan
SERENADEN Solveig Ternström,
skådespelare, Gunilla von Bahr,
flöjter. Entré 120 kr. Ej veckokort.

20.00 virserums kyrka
STRÅKORKESTER
FRÅN AUSTRALIEN
Melbourne string ensemble,
Fintan Murphy, dirigent.
Entré 150 kr

onsdag 27 juni

12.30 virserums kyrka
KLASSISKA PÄRLOR MED
sTOCKHOLMSKVARTETTENS
MEDLEMMAR
Anna Brundin Mossop, violin,
Tommy Svanström, violoncell,
Viktor Åslund, piano.
Entré 50 kr
21.00 dacke stop (obs tiden)
TOMMYS CAFÉ
Artister och förfriskningar.
Överraskningar!
Release med Elise – Snövind och
sommarbris på ny cd.
Entré 250 kr. Ej veckokort.

torsdag 28 juni

12.30 virserums kyrka
KLASSISKA PÄRLOR MED
STOCKHOLMSKVARTETTENS
MEDLEMMAR
Ylva Larsson, violin,
Jakob Ruthberg, viola,
Viktor Åslund, piano.
Entré 50 kr
20.00 virserums kyrka
SVERIGETOPPEN
Lill-Babs Svensson, sång,
Ulf Johansson Werre, trombon,
Claes Crona trio.
Entré 150 kr

fredag 29 juni

12.30 virserums kyrka
VINNARKONSERT
Gustav Larsson, piano, vinnare av
den riksomfattande tävlingen för
Unga Musiker ”Musik Direkt”.
Entré 50 kr
20.00 virserums kyrka
ORSA NÄSTA! Orsa spelmän.
Entré 200 kr. Ej veckokort.
23.00 rosanders loge,
kråketorp
SERENADEN
Samuel Fröler, skådespelare,
Stockholmskvartetten.
Entré 120 kr. Ej veckokort.

Lördag 30 juni

14.00 virserums kyrka
PRÖVA DINA VINGAR
Elever och lärare från
Musikdagarnas instrumentalkurs.
18.00 virserums kyrka
Louise Hoffsten live
– 20 år som artsist
Louise Hoffsten med musiker.
Entré 150 kr

Veckokort 650 kr. Reservation för ändringar i programmet.

Barnfestivalen hålls i Missionskyrkan 10.00–12.00.
Varje dag, måndag–fredag, får barnen lyssna på konsert
med professionella artister, prova instrument, rita/måla
med konstnären Mona Klöfver samt komponera med
pianisten och tonsättaren Elise Einarsdotter.
Fri entré för barn, vuxna 20 kr
Småbarnsrytmik med Maria Lannefors Lundberg
måndag 25, tisdag 26 och onsdag 27. Max 35 deltagare.
Fri entré

måndag 25 juni

10.00
stråkkvartettens dag
Stockholmskvartetten.
12.10 parad från
missionskyrkan
till virserums kyrka
Sommarmusikanterna från
Oskarshamn, elever och
lärare från Musikdagarnas
stråkkurs.
Alla är välkomna!
12.30 virserums kyrka
baRNFESTIVALSINVIGNING OCH
LUNCHKONSERT
The Singing String, stråkorkester från Minneapolis,
usa. Kom med och stöd
barnen och Musikdagarna!
Fri entré

onsdag 27 juni

10.00 altfiolens dag
Stockholmskvartetten.
15.00-15.30
sockenstugan
UNGA PÅ G.Träff med
elever/lärare från kursen.
Ledare: Katarina Malmberg.

torsdag 28 juni

10.00 cellons dag
Stockholmskvartetten.
15.00-15.30
sockenstugan
UNGA PÅ G.Träff med
elever/lärare från kursen.
Ledare: Katarina Malmberg.

fredag 29 juni

10.00–11.15 final
i barnfestivalen
DISNEYMASKERAD
tisdag 26 juni
Utställning av teckningar,
10.00 fiolens dag
kompositioner, musik
Stockholmskvartetten.
tävling. Konsert och
maskerad för alla åldrar.
15.00-15.30
Årets tema:
sockenstugan
Jag är en Disneyfigur.
UNGA PÅ G.Träff med
Elise Einarsdotter, piano,
elever/lärare från kursen.
Olle Steinholtz, bas,
Ledare: Katarina Malmberg. Stockholmskvartetten, m fl.
Barn gratis, vuxna 40 kr.

Några av
årets artister
staffan scheja
är en av vårt lands
mest internationellt kände och
välrenommerade
konsert-pianister.
Han började tidigt
studera piano och
gjorde sin debut med Radioorkestern
i Stockholm som fjortonårigt underbarn. Staffan har givit konserter över
hela världen. Han har bott och konserterat många år i USA. Nu är han
professor på Kgl. Musikhögskolan i
Stockholm och leder sedan många år
en egen musikfestival Gotland Chamber Music Festival.
solveig ternström bor i Stockholm. Hon är skådespelerska, manus
författare, regissör och politiker
ochriksdagsleda
mot.
Solveig
studerade vid
Dramatens elevskola 1959–62,
och har därefter
arbetat mest vid teatern som skådespelare och regissör. Några av hennes
mest kända TV-serier är Morsarvet,
Svenska hjärtan och Tryggare kan
ingen vara.
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Barnfestivalen

gunilla von bahr behöver egentligen ingen närmare presentation. Hon
är hela Sveriges flöjtist, inte minst i
Virserum där hon varit en återkommande, kär gäst med sina flöjter.
Parallellt med sin framgångsrika karriär som artist har hon under alla år
gjort en stor insats på olika poster i
vårt musikliv, nu senast som rektor för
Kgl. Musikhögskolan i Stockholm.
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melbourne string ensemble är våra mest
långväga gäster denna sommar. Från Australien
kommer tjugofyra stråkmusiker med sin dirigent
för att ge en exklusiv konsert i Virserum under
sin Europa-turné 2007. Under de senaste femton åren har ensemblen turnerat, förutom i sitt
hemland, i stora delar av Europa och Asien. Dirigenten Fintan Murphy är lektor och ansvarig
för stråkmusikerna vid Monash University. Han
är utbildad i Australien och Tyskland och var under några år medlem av Melbourne Symphony
Orcestra.
lill-babs svensson är utan
tvekan en av Sveriges
folkkäraste artister. När
hon framträdde i ett radio
program 1954 lyssnade
Simon Brehm och han blev
så förtjust att han redan
samma kväll, tog kontakt
med Lill-Babs. Resten är svensk underhållningshistoria. Hittills har Barbro släppt hundratals
skivor, legat på svensktoppen i hundra veckor,
gjort massor av bejublade shower och turnéer
både i Sverige och utomlands, TV-shower, intervjuer, reportage... Ja, listan är lång och den
är inte slut än.
orsa spelmän är traditionsbärare och förnyare av Svensk folkmusik. Gruppen består av
sex medlemmar – de tre bröderna Perra, Olle
och Kalle Moraeus samt Nicke Göthe, Leif Göras och Larsåke Leksell. Benny Andersson och
Orsa spelmän blev ett begrepp från hösten 1987.
Framgångarna med skivan ”Klinga mina klockor”
resulterade i att Orsa Spelmän under våren 1988
fick tillfälle att göra en egen platta, med musik
komponerad av medlemmarna.
Under åren har de erhållit flera utmärkelser.
Fram tills idag har man medverkat i tv vid ett
30-tal tillfällen. Ett viktigt sådant var när Sveriges
drottning Silvia firade sin 50-årsdag 1993.
samuel fröler föddes som yngst av fem syskon
i Madesjö utanför Nybro i Kalmar län.
Efter gymnasiet flyttade Samuel till Västerås
och så småningom utbildade han sig på Teaterhögskolan i Göteborg. Sedan 1984 har Samuel
varit engagerad vid Stockholms stadsteater med

en lång rad fina rollprestationer. 1989 blev han
känd för svenska folket som flygaren Gösta
Nilsson i Lars Molins TV-serie ”Tre kärlekar”.
På TV och film har han dessutom medverkat
i Skärgårdsdoktorn, Livvakterna, Det grovmaskiga nätet, Den goda viljan och Enskilda samtal.
Han har också gett ut en soloskiva: Blunda mig
till ljus igen.
louise hoffsten är från
Linköping, men bor numera i Stockholm. Hon har
hunnit göra många skivor,
men allra bäst är hon på
scenen, en äkta showartist som kan konsten att
underhålla en publik. Hon
skriver sina egna låtar,
sjunger och spelar munspel. I år firar Louise tjugo år som artist. Hon släppte sin första skiva 21
år gammal. Louise har belönats med Karamellodikt-stipendiet, Cornelispriset, hon har tilldelats
en doktorshatt av Linköpings universitet och
vunnit en Grammis.

Vi lämnar 5% rabatt
till alla glada musikvänner
under vecka 26!
Klipp ur kupongen och ta med den till ICA-Krysset.

Allt för idrott och träning - till några av marknadens bästa priser

sparbanken:36589 inlaga

07-05-24

Bygdens bank!
Lokal • Stark • Självständig

www.virserumssparbank.se

Ordertelefon 0495-305 50
Ordertelefax 0495-305 15
14.15 Sida 1
www.sport-fritid.nu
bidragsgivare:
Hultsfreds kommun,
Kalmar Läns Musikstiftelse,
RUM Småland,
sponsorer:
Ekobyn Nils Dacke,
Hotell Dacke,
ICA Krysset,
Margitas Blommor,
Missionsförsamlingen Virserum,
Welinders stugby,
Wennbergs Blommor,
Vera & Taisto Svartengren,
Virserums församling,
Virserums Gille i Stockholm,
Virserums samhällsförening,
Prinfo Bergs.

logi
information, bokning & biljettköp
Biljetter kan bokas/köpas på Festivalkontoret,
Storgatan 22, Virserum. När kontoret är
obemannat går det bra att beställa biljetter på
kontorets telefonsvarare: Tel: 0495-300 44.
Biljetter kan också bokas via e-mail:
tommy.svanstrom@home.se
Hultsfreds Turistbyrå: Tel: 0495-24 05 05.
Virserums Turistbyrå: (ej bokning)
Tel: 0495-307 85, fax: 0495–315 04.
H Veckokort 650 kr. Övriga biljettpriser vid
respektive konsert (se programsidan).
H Bokningsavgift 20 kr oavsett biljettantal.
H Bokade biljetter måste betalas inom åtta
dagar efter beställning på pg 430 75 18-3 eller
på Festivalkontoret i Virserum/Hultsfreds
Turistbyrå.
H Bokningar fr o m 12 juni betalas omgående.
H Betalade biljetter finns på Festivalkontoret
fram till konsertens början. (Biljetter bokade
på Hultsfreds Turistbyrå hämtas där).
H Biljetter återlöses endast vid inställd konsert.

konstnärlig ledare

Alternativa logimöjligheter finns i olika
pris-klasser: privatrum, vandrarhem, stugor
och hotell.

servering i festivaltältet

Utanför kyrkan, serverar kaffe, våfflor, glass m m
från förmiddag till kväll.
Virserums Musikdagar är medlem av Svenska
Musikfestivaler Och Riksförbundet Sveriges
kammarmusikarrangörer.

pianotekniker för Virserums Musikdagar är
Jonas Svensson, Åseda 0474–500 32,
www.klaververkstaden.se.
årets gåva ”Virserumskroken” är smidd på

Gillmans Smedja i Virserum av Thorbjörn Svahn
och skänkt av Virserums Gille i Stockholm.

Mer information om Musikdagarna hittar du
på www.virserum.net.
På festivalkontoret kan du köpa cd med
sommarens artister, böcker, vykort och video till
festivalpriser.
Musikdagar igen 2008 22/6–28/6.
Alltid veckan efter midsommar.

Tommy Svanström

föreningen virserums musikdagar
Linda Snygg, ordförande

VIRSERUMS-07
MUSIKDAGAR
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Vi vet – du har ditt jobb att sköta, din kärnverksamhet.
Den marknadsföring du behöver, från idéarbete till kundtidningar,
broschyrer och webblösningar ordnar du genom oss.
En kontakt för alla marknadsföringskanaler gör faktiskt vardagen lite enklare.

www.prinfobergs.se

FESTIVALFOTOGRAF: Olle Steinholtz. Grafisk design: Moaré / Cathrin Emdén. TRYCK: Prinfo Bergs KOMMUNIKATION 2007

EN FESTIVAL FÖR BARN OCH VUXNA
MED KONSERTER, BARNFESTIVAL
OCH INSTRUMENTALKURS H
24 juni–30 juni 2007

