en festival
för barn och vuxna

stockholmskvartetten spelar flitigt
både för barn och vuxna. I Virserum är
de ”husband” på barnfestivalen men
i sommar visar de även framfötterna
för den vuxna publiken.
stockholm barock består av
fyra flitiga musiker i den svenska
barocktoppen. Blockflöjt, fiol, cello
och cembalo förenas i musik som
aldrig dör.

biljetter
hela programmet på www.
virserumsmusikdagar.se.
Broschyr finns bl.a. på
turistbyråer och på Festival
kontoret samt i många
affärer i Virserum.

0495–300 44 (telefonsvarare bokningsavgift 25 kronor
om kontoret är obemannat
oavsett biljettantal. Medlem i
– ange tydligt namn, adress, Vännerna 2009/10 ej avgift.
telefon).
försäljning och utlämbekräftelse sänds som
ning av bokade biljetter
e-mail om man beställer via H Turistbyrån i Hultsfred
H Festivalkontoret i Virse
internetbokning på www. internet och i ett brev vid
rum Storgatan 22 (samma
virserumsmusikdagar.se eller telefonbeställning.
ingång som till Apoteket).
www.hultsfred.se/turism
betalning inom 8 dagar,
och turism@hultsfred.se
festivalkontorets
efter 13 juni omgående, för
öppettider:
telefonbokning
att bokningen ska gälla.
Hultsfreds turistbyrå,
All information om betalning Efter pingst: tisdagar
kl 16–18, torsdagar och
0495–24 05 05 och
mm finns i bekräftelsen.
Festivalkontoret i Virserum, Kontrollera att allt stämmer. lördagar kl 11–13

21–24 juni: kl 11–13 och 16–18
Festivalveckan:
27 juni–3 juli: kl 10–19.30
biljetterna hämtas där de
beställts om man inte kom
mit överens om annat.

20.00 Virserums kyrka
SOMMARTONER
Stockholmskvartetten:
Ylva Larsson, violin
Dana Holland Nell, violin
Jakob Ruthberg, viola
Tommy Svanström, violoncell
Entré 120 kr
MÅNDAG 28 JUNI
12.10 Parad från Missionskyrkan
till Strömsholmen. (Vid dåligt
väder till Virserums kyrka)
Hultsfreds sommarorkester
12.30 Strömsholmen
Vid dåligt väder i Virserums kyrka
Invigning av barnfestivalen
Svängigt i bara mÄssingen
Hultsfreds sommarorkester
Ledare Thomas Åstrand
Fritt inträde
20.00 Virserums kyrka
KEEP ON WALKING
Salem al Fakir med band
Entré 250 kr. Ej veckokort
TISDAG 29 JUNI
12.30 Virserums kyrka
LJUVT OCH VIRTUOST
Wieska Szymczynska, violin
Leyla Peker, flöjt
Mattias Nilsson,
piano
Entré 55 kr

På Festivalkontoret i Virse
rum kan betalade biljetter
hämtas fram till konsertens
början.
Biljetter återlöses endast
vid inställd konsert.

20.00 Virserums kyrka
NÄSDUKAR, PUDER
OCH LORTIGA PERUKER
Stockholm Barock: Susanna Laurin
blockflöjter, Stefan Lindvall, violin
Anders Modigh, violoncell
Peter Lönnerberg, cembalo
Entré 160 kr

sofia källgren

the real group

ONDAG 30 JUNI
12.30 Virserums kyrka
FRÅN POLSKA TILL PERSIEN
Triptyk: Gunilla von Bahr, flöjter
Ismahni, harpa,
Erik Nilsson, slagverk
samt sälgpipeblåsare
och träslagverkare
Entré 55 kr
15.00–15.30 Sockenstugan
UNGA PÅ G! Träff med
elever och lärare från kursen
Ledare Katarina Malmberg
Fritt inträde
21.00 Dacke Stop
Tommys café
POVELS NATURBARN
Lotta Ramel, Mikael Ramel
Backa-Hans Eriksson
Förfriskningar
Entré 250 kr. Ej veckokort
TORSDAG 1 juli
12.30 Virserums kyrka
SJUNG FÖR GLÄDJE OCH HÄLSA
Körsångare på sommarbete
i Virserum
Birgitta Öman, piano
Anders Öman, dirigent och saxofon
Entré 55 kr

15.00–15.30 Sockenstugan
UNGA PÅ G! Träff med
elever och lärare från kursen
Ledare Katarina Malmberg
Fritt inträde

Barnfestivalen hålls i Missionskyrkan 10.00–12.00.
Varje dag, måndag till fredag, får barnen lyssna på konsert med
professionella artister, prova instrument, rita/måla med Mona Klöver
samt komponera med Emmy Ankarberg.
Barn fri entré, vuxna 20 kr mån–tor, fre 40 kr.

20.00 Virserums kyrka
SVENSKAR I VÄRLDSTOPPEN
The Real Group
Entré 220 kr

Småbarnsrytmiken med Maria Lannefors Lundberg
11.00 måndag 28, tisdag 29, onsdag 30. Max 35 deltagare. Fri entré

12.10 Parad från Missionskyrkan
till Strömsholmen
Hultsfreds sommarorkester
12.30 Strömsholmen
(Vid dåligt väder i Virserums kyrka)
Svängigt i bara mÄssingen
Hultsfreds sommarorkester
Fritt inträde

15.00–15.30 Sockenstugan
UNGA PÅ G! Träff med
elever och lärare från kursen
Ledare Katarina Malmberg
Fritt inträde

STOCKHOLMSKVARTETTEN

20.00 Virserums kyrka
SKÖNSÅNG OCH SVÄNG
Sofia Källgren, Hector Bingert,
Claes Crona trio
Entré 220 kr

TISDAG 29 JUNI
10.00 rytmer I MUSIKEN
Emmy Ankarberg
Stockholmskvartetten

TORSDAG 1 juli
10.00 BARN I MUSIKEN
Stockholmskvartetten

Sparbanken 59x59 mm

En liten stugby
mitt i den genuina
småländska naturen
I Virserumssjön, som finns utanför fönstret, är
det fritt att fiska. Bada från bryggan, utanför
bastun eller vid sandstranden.
Skidåkning är det självklara nöjet på vintern.
För vidare information: www.ekobyn.com
Tel 070 719 19 11

FREDAG 2 JUlI
10.00–11.00 Final i Barnfestivalen
Utställning av teckningar, kompositioner,
musiktävling.
Konsert och maskerad för alla åldrar.
Årets tema: JAG ÄR EN RYMD-VARELSE
Emmy Ankarberg, sång
och piano, Stockholmskvartetten
Reservation för ändringar i programmet
Barnfestivalen är uppskattad av barnen.
De får tillfälle att provspela instrument
och lyssna på konserter.

ONSDAG 30 JUNI
10.00 peruker i musiken
Stockholm Barock:
Susanna Laurin, blockflöjter
Stefan Lindvall, fiol
Anders Modigh cello
Peter Lönnerberg cembalo

bli medlem i virserums musikdagar – vännerna
Årsavgift 100 kr Pg 430 75 18–3, Bg 5168–2136. Stöd vår helt ideella förening!

23.00 Rosanders loge, Kråketorp
SERENADEN
Stina Ekblad, skådespelerska
Stockholmskvartetten
Entré 120 kr. Ej veckokort

pianotekniker för Virserums Musikdagar är Jonas Svensson, Åseda, tel 0474–500 32,
www.klaververkstaden.se festivalfotograf: Alexander Kenney.
grafisk form: Moaré/Cathrin Emdén. tryck: Prinfo Bergs 2010.

LÖRDAG 3 juli
14.00 Virserums kyrka
KURSFINAL
Elever och lärare från
Musikdagarnas instrumentalkurs
Fritt inträde

virserums musikdagar är medlem av Svenska Musikfestivaler.
Mer info hittar du på www.virserumsmusikdagar.se. Nu finns vi också på Facebook.

Veckokort 650 kr. Reservation för ändringar i programmet.
foto: MarieTherese Karlberg

MÅNDAG 28 JUNI
10.00 KÄNSLOR I MUSIKEN
Stockholmskvartetten

FREDAG 2 juli
12.30 Virserums kyrka
PRISVINNARKONSERT
Vinnaren av den riksomfattande
tävlingen för Unga Musiker 2010
”Musik Direkt”
Entré 55 kr

foto: Alexander Kenney

stina ekblad tillhör Dramatens fasta
ensemble. Hon är en av Sveriges mest
kända och lysande skådespelerskor och
har gjort otaliga roller på teaterscener
och på film.

foto: Stefan Bohlin

Tommy Svanström,
cellist och konstnärlig ledare

sofia källgren sjunger vackert och
uttrycksfullt. Hon är en mångsidig och
erfaren artist som, i bästa bemärkelse,
har blivit folklig.
Foto: stellan herner

Under sommarens Musikdagar bjuds du på
artister som har förmågan att ge det där
extra som gör att upplevelsen finns kvar långt
sedan konserterna är slut. Kom och bli en del
av denna helhet, möt nya vänner i publiken och
bland artisterna! Bjud med släkt och
vänner och låt oss ha roligt tillsammans.

povels naturbarn kommer så nära Ramels
musik som det är möjligt tack vare syskonen
Lotta och Mikael Ramel. Uppsluppet, allvar
ligt, djupt och roligt.

SÖNDAG 27 JUNI
11.00 Virserums kyrka
FESTMÄSSA
Ola Sandberg, liturg
Virserums kyrkokör
Stockholmskvartetten m fl
Staffan Lundberg, organist
och ledare

barnfestivalens program
Musikupplevelser för barn

foto: Mats Bäcker

Vår festival har etablerat
sig på den svenska musik
kartan och blivit en viktig del av landets
musikliv. En bidragande orsak till detta
är den varma, entusiastiska och generösa
stämningen mellan artister och publik och
de gränsöverskridande möten som uppstår
under festivalen.

the real group sjunger ena veckan i USA,
den andra i Hongkong och sedan i Virserum.
Under tjugo år har de tillhört den absoluta
världseliten som sångensemble.

foto: Leif Boström

foto:eleonora svanström

Det är med stor glädje
och förväntan som jag
hälsar alla hjärtligt
välkomna till Virserums
Musikdagar sommaren
2010.

salem al fakir är just nu en av Sveriges hetaste
och mest intressanta artister, begåvad och med
utstrålning i särklass. Helt enkelt folkets favorit!

program virserums musikdagar
27 juni – 3 juli 2010
foto: Andreas Ackerup

Välkommen att njuta av musiken,
poesin och sommarnatten!

Några av årets artister
en kort presentation

årets gåva ”Virserumskroken” är smidd på Gillmans Smedja i Virserum av Thorbjörn
Svahn och skänkt av Virserums Gille i Stockholm.
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vi ses igen nästa år – alltid veckan efter midsommar!

Bidragsgivare: Hultsfreds kommun, Kalmar Läns Musikstiftelse, RUM Småland. Sponsorer: Coop Konsum Virserum,
Ekobyn Nils Dacke, Hjalmar Olssons Elbyrå, ICA Krysset, Missionsförsamlingen Virserum, Wennbergs Blommor, Vera &
Taisto Svartengren, Virserums församling, Virserums Gille i Stockholm, Virserums samhällsförening, Prinfo Bergs.
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