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edaktörens spalt

Hej alla HSO-vänner!

Under denna fantastiska sommar har man njutit av solen, värmen och bra konserter. Två föreställningar vill jag lyfta fram:
Skånska Operans framförande av La Bohème som jag såg på
Borgeby slott. Fantastiska sångare och akustiken i Borgeby slotts
lada var över förväntan bra. Förra året var jag för första gången
på Kronborgs utomhusscen och såg Hamlet av Shakespeare.
Då var det en engelsk grupp som spelade och föreställningen
var fantastisk. Denna sommar var det Shanghai Peking Opera
House som gav en föreställning som jag aldrig kommer att
glömma. Uppsättningen var helt i Pekingoperans tradition med
sina fantastiska dräkter, röster, rörelser, akrobatik, språk och
instrument med sina ovanliga klanger. Det var fascinerande!
Vi var på sista föreställningen och märkligt nog var auditoriet
knappt halvfullt.
I detta nummer har vi ett nytt inslag. Det är Lena Rönér
som under rubriken ”Utsikt från en basstol” skriver om livet i
orkestern. Spännande att läsa! Tommie Ling presenterar program både för HSO och kammarmusikserien och jag har skrivit
om en musikalisk resa i Tyskland.
Vi ses på nästa konsert, hälsar
Eva, redaktör
eva.ohrstrom@telia.com

Konserthuset i Stockholm
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Interiör av Kungliga Operan i Stockholm

Hamburgs nya konserthus

M u s i k r e s a t i l l S t o c k h o l m 26-28 april 2019
I förra numret tog vi upp idén om en
musikresa till Hamburg och det nya konserthuset Elbphilharmonien. Resan var tänkt att
genomföras i samverkan med vänföreningen
i Göteborg GSV. Nu är denna resa uppskjuten
till våren 2020 eftersom kontaktpersonen,
den kommande chefdirigenten, inte kan bistå
förrän då. Istället kan vi hänga med göteborgarna på en musikresa till Stockholm med
väldigt intressant program, se höger. De som
är intresserade av att deltaga (endast intresseanmälan) kan höra av sig till Kristina Nygren
tel 0733 64 21 99 eller
kn@euroconarkitekter.se

Preliminärt program
26/4 Kungliga Operan: Don Giovanni
27/4 Stor visning av Konserthuset
Konsert med Kungliga Filharmonikerna
under Edward Gardner
Musik av Clyne, Rachmaninov, Lutoslawski
Samkväm med dirigent och någon musiker
28/4 Båttur med lunch
15.00 Kammarkonsert i Grünewaldsalen
Musik av Stenhammar, Norman, Hummel
Snittar och vin med några av musikerna
Resan kommer att inkludera sightseeing, måltider
och musikaliska möten.
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Säsongen 2018/2019:

Spänstigt och spännande med både
nya vinklar och kärt återhörande
Förra säsongen i Helsingborgs Konserthus
kanske fick en del lyssnare att undra över
framtiden. Men efter att ha lusläst det nya
generalprogrammet vill jag påstå att den
nystartade säsongen bjuder på en mycket
välbalanserad kompott.
Även om mycket kretsar kring Pierrot och Arnold Schönberg finns också en viss tyngdpunkt
på betydande verk som mera sällan eller aldrig
spelats i Helsingborg.
Som Sibelius Sjunde Symfoni, Mahlers
Rückertlieder, Prokofjevs Klassisk Symfoni och
Alban Bergs Violinkonsert.
Vidare ingår i det spännande programmet
Frank Schrekers Barnets födelsedag, Stravinskijs Pulcinella med sångsolister, Tommie
Haglunds konsert för violin och stråkorkester,
Serenata per Diotima, och något så ovanligt som
Hans Rotts enda Symfoni.
Men det finns också ett annan tyngdpunkt i
säsongens program: Fransk musik!
-Vi har länge känt ett behov av att lyfta
fram den franska musiken i kontrast till den
dominerande tyska, säger chefdirigent Stefan
Solyom. De nordiska orkestrarna har alltför
länge undvikit den stora franska musikskatten.
Såldes hittar man Debussys La Mer, Bizets
Symfoni i C, Honeggers Mathis der Maler plus
hans Tredje symfoni, Berlioz Harold i Italien,
Camille Saint-Saëns Djurens Karneval och Gab-

Claude Debussy 1862-1918

Hector Berlioz 1803-1869

riel Faurés Pélleas et Mélisande. Det kan man
åtminstone kalla en bra början.
Men så finns också det som alla konserthusbesökare känner igen, som Brahms Fjärde
Symfoni, Beethovens Symfoni nr 3, Eroican,
Sibelius Andra Symfoni, Mozarts Requiem och
Stravinskijs Eldfågeln, Schumanns Pianokonsert
i a-moll, Respighis Roms pinjer och Stenhammars Serenad, för att nämna några. Och detta
bara under höstsäsongen.
Ej att förglömma romansaftonen med Schuberts undersköna Winterreise med vår världsledande baryton Peter Mattei.
På vårsidan drämmer man till med Beethovens
Pastoralsymfoni, Tjajkovskijs Pathétiquesymfoni, Brahms väldiga Pianokonsert nr 1 och Violinkonserten, Chopins älskvärda Pianokonsert
nr 2 och Rimskij-Korsakovs Scheherazade.
Dessutom bjuder man på Lars-Erik Larssons
älskade Förklädd gud, Dvořáks Cellokonsert
och Mozarts Pianokonsert nr 20.
Faktiskt inte mycket jag har lust att missa av
denna säsongs väl varierade utbud.
Det känns som om HSO:s programråd nu
hittat rätt balans mellan det publiken älskar och
det publiken bör få en chans att upptäcka.
Bra jobbat programrådet.
Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se
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På en whiteboard i ”hemliga rummet”
växer nästa konsertsäsong fram
Medan Helsingborgs Symfoniorkester
knappt hunnit dra igång höstens konsertverksamhet pågår ett febrilt arbete i Konserthusets
”hemliga rum”. Där är det säsong 2019/2020
som står i fokus. Ett arbete som påbörjades
så snart som nuvarande säsong låg i tryck
och som måste vara klart sent nu i höst för att
programmet skall kunna slutföras i februari
nästa år.

också föreslå en solist som de gärna samarbetar
med. Vår artistansvariga, Maria Lafveskans, har
ett styvt jobb under den här perioden med att ”sy
in” rätt artister.
-Ja, och till rätt ersättning, inflikar Fredrik
Österling. HSO är ju inte så rika att vi kan plocka
de alltför dyra världsartisterna till oss.
När så alla detaljer kring konserterna är klara
börjar arbetet med programmet, som helst skall
ligga klart för tryckning i februari.

Chefdirigent Stefan Solyom och konserthuschef Fredrik Österling ruvar över den whiteboard, som skall bli
2019/2020 års säsong.

-I programrådet, som består av åtta personer,
sker de övergripande diskussionerna och så har
vi ett utskott som ser till att det rullar på också
mellan rådets möten, berättar konserthuschefen
Fredrik Österling.
För Helsingborgs Symfoniorkesters Vänner
lättar nu han och chefdirigent Stefan Solyom lite
på förlåten till hur arbetet med ett säsongsprogram går till.
-Stefan och jag lägger upp programsättningen
och vi har ett tema för säsongen som vi arbetar
utifrån. Detta är vi hittills ganska ensamma om.
Vi började i fjol med ”De sju dödssynderna” och
fortsätter i år med ”Pierrot Lunaire och konsten
att vara människa”.
-Man kan säga att programläggningen utvecklas i fyra steg, säger Stefan Solyom. Först
bestämmer vi formen, sedan verken, därefter
dirigenter och slutligen solister. Formen är den
sammanhållande idé som vi skall arbeta efter.
Som årets ”Pierrot Lunaire och konsten att vara
människa”. Verken bestämmer vi gärna tillsammans med aktuell dirigent. Många dirigenter
tycker detta är en bra form. Dirigenterna kan

I det ”hemliga rummet” finns en stor whiteboardtavla fullklottrad
med idéer och utkast till
nästa säsong. Temat är
redan valt: ”Snille och
smak”, med tonvikt på
sex litterära verk, men där
framför allt James Joyces
roman Ulysses ligger till
grund för konsertsäsongen 2019/2020.

-Av de övriga fem litterära verken kan jag idag
bara avslöja Tomas Tranströmers Juloratoriet, där
vi (kanske inte så förvånande) i december nästa
år ger J.S. Bachs verk med samma namn, berättar
Fredrik Österling.
Resterande fyra böcker kommer att presenteras i generalprogrammet i februari.
Varför Ulysses?
-Förutom att många känner till den, anses boken vara 1900-talets mest inflytelserika litterära
verk och jag jublade verkligen när den kom på
tal, säger Stefan Solyom. Jag gick genast igång
med att koppla de 18 kapitlen till musik.
Nu ska hans och programrådets tankar och
idéer mogna och noteras på den stora tavlan i
”hemliga rummet”. För att ge oss lyssnare ytterligare en spännande hör- och tänkvärd säsong.
Något mer ni kan avslöja? Något uruppförande till exempel?
-Jo, vi har tankar på ett verk som baserar sig
på Linnea Axelssons samediktning, säger Fredrik
Österling, som själv har rötter i Gällivare.
Text och foto: Tommie Ling
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Från Berlin till Lübeck via Leipzig och Weimar
I somras reste jag till Leipzig för att delta vid
en internationell konferens och presentera min
forskning. Jag hade aldrig varit i Leipzig och
platsen var anledningen till anmälan till konferensen. Men resan blev väldigt mycket mer. Jag
tog min bil och körde först till Potsdam för att
se Fredrik den stores slott Sanssouci. Parken är
stor men slottet var förvånansvärt litet. Jag har
läst om Fredrik den store, hans Voltairevurm
och att han tog emot gästande diplomater genom
att kalla in sitt hovkapell och ge konserter med
sig själv som flöjtsolist. Först därefter mötte
han dem. Sanssouci består av sju eller kanske
åtta rum i fil, alla vända ut mot trädgården och
musikrummet är lite mindre är övre foajén i
Konserthuset. Man har suttit nära varandra och
trångt. Fredrik den store rymde när han skulle
gifta sig, äktenskapet ingicks dock men han
bodde ute i Potsdam under hela sitt liv och hans
fru i slottet inne i Berlin.
Nästa dag gick resan vidare till Leipzig och
där var jag under en vecka. Konferensen gavs i
Hochschule für Musik und Theater. Leipzig är
Bachs och Mendelssohns stad och i Thomaskyrkans blyinfattade fönster finns Bach, Gustaf II
Adolf och Mendelssohn porträtterade. Gustaf II
Adolf är stor i Tyskland, större än vad jag tidigare har fattat. Bach jobbade i Thomaskyrkan
och Mendelssohn startade den berömda Hochschule für Musik och var dirigent för den likaså
berömda Gewandhausorkestern. Fördelen med

Thomaskyrkan i Leipzig med Bach-staty

Hochschule für Musik und Theater i Leipzig

att vara på konferens är att schemat är fyllt av
intressanta föreläsningar och dessutom fyllt av
besök och guidningar på spännande bibliotek,
museer och konserter under kvällarna. Samtliga
stora bibliotek presenterades, de bästa guiderna
visade Bach-Archiv, Mendelssohn-Haus,
Schumann-Haus plus en rad andra sevärdheter.
Bach-Archiv är intressant men Bach-Museum i
Leipzig är pyttelitet. Det vimlade av studenter
i kvarteret kring Hochschule och i parkerna
fanns mängder av statyer av alla kända tyska
musiker, filosofer och författare. Sista dagen
reste jag med konferensdeltagarna till Dresden
där vi bland annat hade en mycket skicklig guide
som gjorde en snabbtur med några få av oss som
kunde tyska språket (en fördel!) genom det stora
slottet. Tre guidade turer i Dresden, den sista på
ett jättestort universitetsbibliotek, SLUB, som är
byggt i tre våningar under jorden - lördag kväll
satt fortfarande fullt med studenter vid borden
och jobbade.
Efter veckan i Leipzig satte jag mig i bilen
för att köra till Weimar. På vägen passerade jag
Lützen med ett museum över Gustaf II Adolf.
Han är fortfarande stor i Tyskland och parkeringsplatsen var full med bilar med familjer som
besökte museet. Sedan körde jag vidare till den
anrika lilla universitetsstaden Jena och gick in
i Fichtes gamla bostadshus, numera museum
under namnet Romantisches Haus. Där mötte
jag nästan samtliga ur den stora romantiska
kretsen: bröderna Schlegel, bröderna Humboldt,
Fichte, Goethe, Hölderlin, Tieck, m.fl. samt
en rad salongsdamer som Johanna von Stein,
Mme de Staël m.fl. Någon mil från Jena ligger
Weimar. Spännande för mig eftersom det under
1800-talets början bodde en samling romantiker
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där som alla kände varandra. Det var Goethe,
Schiller, Wieland och flera författare men även
J.N. Hummel och Franz Liszt. Hertiginnan Anna
Amalias rokokobibliotek är känt, detsamma
gäller Goethes hus, i båda vimlade det av turister.
I Liszt-Haus var jag däremot ensam. På gatorna
spelades musik av unga musiker både dag och
kväll. Väl hemma fick jag ett mail från Stefan
Solyom som berättade att det finns mycket musik
av kvinnliga tonsättare i Anna Amalias bibliotek.
Weimar tolkade jag vara storstad i ett litet format.
Stan är vacker och man återvänder gärna.
Efter två dagar i Weimar fortsatte jag till Bachs
födelsestad Eisenach. Huset där Bach föddes
är idag museum och mycket fint tillbyggd med
en modern del. Under en visning berättade en
skicklig guide om fem av Bachs klaverinstru-

J.S. Bachs födelsehus i Eisenach

ment: först en liten hemorgel där han pumpade
fläkten med foten samtidigt som han spelade,
sedan en lite större hemorgel, därefter spelade han
på en spinett – ljuvlig klang – sedan på ett litet
clavichord och sist på en tvåmanualig cembalo.
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Det var spännande att lyssna på. Om man ville
höra mer av Bachs musik kunde man gå till den
nybyggda delen där praktiskt taget all musik av
Bach var tillgänglig att lyssna på.
Utanför Eisenach ligger Wartburg, den stora
borgen som är intressant inte bara som byggnad
utan också för sin roll i musikhistorien. Borgen
ligger 220 meter över Eisenach och utsikten är
vacker. Här vann minnessångaren Walther von
der Vogelweide den stora sångarstriden år 1207
som Wagner sedan har förevigat i Mästersångarna
i Nürnberg och Wartburg finns också med i Tannhäuser. Här satt också Martin Luther 1521-22 och
översatte bibeln till tyska. Vägen upp är minst
sagt brant så inkräktare var nästan obefintliga.
Idag kan man köra bil upp eller åka i en bergbana.
Eisenach skilde sig radikalt från Weimar. Det är
inte någon universitetsstad och turisterna var få
men staden var trevlig.
Efter två dagar i Eisenach beslutade jag mig för
att köra hem via Celle med alla sina korsvirkeshus. Från Celle körde jag över Lüneburgerheden
till Lübeck och tänkte på J.S. Bach som gick
från Thüringen till Lübeck medan jag satt i bil
och körde bekvämt. Buxtehudes Mariakyrka är
magnifik! Resan var en upplevelse. Lite orolig
var jag för att resa ensam, men det var skönt. Jag
såg precis de saker som jag ville se, jag bodde
precis där jag ville bo och jag åt precis när det
passade mig. Mitt sammanfattande intryck är att
Thüringen är mycket vackert och att Tyskland är
ett underskattat turistland för oss svenskar.
Eva Öhrström

Välkommen till säsongens första

eva.ohrstrom@telia.com

VÄNTRÄFF!

Tisdag 18 sept kl. 18.30 i Lilla salen, Konserthuset

Program: Chefredaktör och ansvarig utgivare Olof Esbjörnsson informerar om tidningen Opus, magasinet om klassisk musik & opera.
Musik: Per Johansson, klarinett och Joachim Olsson, piano.

EFTERSITS i MARKELIUS

Mat: Räk-/laxsmörgås med grönsaker på levainbröd. Pris: 100 kr.
Meddela vid anmälan om du vill ha ett vegetariskt alternativ.
Valfri dryck tillkommer.
Alla som vill stanna kvar på eftersitsen, skall senast den 14 sept
anmäla sig till Leif Evergård. Bindande anmälan per telefon
0708-98 07 52 eller via e-mail leif.evergard3@gmail.com
Betalning direkt till cafeteriapersonalen före måltiden.

Olof Esbjörnsson

Joachim Olsson

Per Johansson

Pianisten Roland Pöntinen, nu också konstnärlig ledare i Båstad
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Utsikt från en basstol

V

ilken sommar! Varmare och torrare än någonsin,
men det är ändå väldigt skönt med semester. Särskilt efter en så pass tuff säsong som förra året.
Personligen tar jag inte helt spelledigt – jag tycker om att
hålla valkarna i trim – men till familjens glädje övar jag inte
orkesterstämmor hemma. Det är nog inte så kul att lyssna
på...
en nu är vi igång igen, och det är faktiskt alltid
roligt! Varje år! Fast det har aldrig varit varmare
på scenen första repetitionen än i år. 27°C!
Ingen bra arbetstemperatur alls! Vi fick korta ner passen och
ta fler pauser för att orka. Det var nog inte bara jag som gick
och köpte glass efteråt... Dagen därpå var det ”bara” 25°, men
det var faktiskt ganska stor skillnad.
I år började vi med ett par utomhuskonserter.
Lenas basstol
Det är alltid lika spännande. Går de att genom- minst sagt ostadiga väderförhållanden, men jag
föra? Åt vilket håll vetter scenen? Hur blåser tror Birgit själv tog vädergudarna i hampan så
det? Kommer regnet/solen åt oss? Vi upplevs det skulle gå bra. När vi satt oss i bussarna efteråt
nog som ganska kinkiga när vi är ute, men det brakade åskvädret loss!
är jättesvårt med ”för mycket väder” och dyra
I skrivande stund är det inte långt kvar till
instrument. Blåser det för mycket far noterna
säsongsöppningen, och det ska bli skönt att få
omkring, och instrumenten mår lika illa av regn
spela i Konserthuset utan mikrofoner. Det blir
som direkt solljus. Och sen ska man se dirigenten
trots allt bäst när vi får styra över vår egen klang.
med solen rakt i ögonen...
Vi låter bäst utan teknik. Som mina barn säger:
Trots väder och vind kommer jag aldrig att Mamma, du är så analog! Jag väljer att ta det
glömma Birgit Nilsson-konserten. Först och som en komplimang!
främst solisterna! WOW! Och att göra den precis
Väl mött i Konserthuset!
där hon växte upp! Att få gå in i hennes hus och
Baslena
byta om kändes också lite speciellt. Det var ju

M

Öppna repetitioner för HSV:s medlemmar 7 oktober och 18 november. Båda kl. 11.00.
Obs! Dörrarna stängs kl 10.45

Helsingborgs Kammarmusikförening

www.hkmf.se

Samtliga konserter i Dunkers kulturhus, Konsertsalen
Lördag 27 oktober kl. 17.00
Torsdag 13 september kl. 19.00
Magnus Holmander, klarinett och
Slagverksensemblen GONG
Irina Serotyuk, ackordeon
Musik av Debussy, Tarrodi, Piazzolla m.fl.
Torsdag 20 september kl. 19.00
Mirakvartetten och Bengt Forsberg
Söndag 28 oktober kl. 16.00
Musik av Edward Elgar och Leo Ornstein
Olle Persson, baryton
Ensemble Norrbotten, NEO
Torsdag 4 oktober kl. 19.00
Eight Songs for a Mad King av Peter MaxVirtuakvartetten
well Davies m.m.
Musik av van der Pals, Mozart och Bartók
Fredag 19 oktober kl. 19.00
Karlsson Barock
Musik av Vivaldi

Tisdag 27 november kl. 19.00
Benjamin Schmid, violin, Andreas Brantelid, cello, Christian Ihle Hadland, piano
Schuberts pianotrior i B-dur och Ess-dur
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Späckad höst för
kammarmusiken

För dem som gillar musik i det lilla formatet är
Helsingborg tämligen rikt begåvat. Givetvis med
Pianofestivalen, som saknar motstycke i Sverige. Och så Per Tengstrand, som bjuder både sin
egen och andras virtuositet. Och så givetvis den
fasta punkten i utbudet - Helsingborgs Kammarmusikförenings konserter på Dunkers. Varje år
arrangerar man ett dussintal konserter med både
intressanta program och spännande artister.
I år startar säsongen bokstavligen med dunder
och brak den 13 september, när slagverkskvartetten Gong drar in. Främst är det marimba,
xylofon och vibrafon som trakteras i musik som
antingen skrivits för eller anpassats till denna
intressanta kvartett.

Mirakvartetten

Redan en vecka senare är det dags för nästa
kammarmusikkonsert. Då är det Bengt Forsberg
som slagit sig samman med Mirakvartetten för att
spela kvintetter, bland annat två ovanliga sådana,
som sällan klingat i Helsingborg, Edvard Elgars
laddade Pianokvintett i a-moll (för övrigt inte
hans sista verk, som det står i programmet!) och
den rysk-amerikanske tonsättaren Leo Ornsteins
Pianokvintett. Om Leo Ornstein kan för övrigt
nämnas att han levde tills han blev 106 år och
komponerade sitt sista verk vid 94 års ålder. Pianokvintetten från 1927 anses vara ett mästerverk
med sin rytmik och dissonanta djärvhet.
Virtuakvartetten kan sägas vara ett koncentrat
av HSO, bestående av två av konsertmästarna,
Fredrik Burstedt och Gordan Trajkovic, stämledaren i viola Markus Falkbring samt Lundacellisten Tobias van der Pals, vars farfars bror,
Leopold van der Pals, komponerat kvartettens
mera udda stycke, Metamorphosen. Mozarts Dissonanskvartett och Bartóks andra Stråkkvartett i

Virtuakvartetten

a-moll är evig musik. Virtuakvartetten framträder
den 4 oktober.
Alla barockvänner rusar förstås till Dunkers den 19 oktober då Sveriges kanske främsta
barockensemble, Karlsson Barock med sina tretton medlemmar, trängs på podiet i konsertsalen.
Vivaldi för hela slanten blir det.
Sedan blir det tätt mellan konserterna. Den
27 oktober kommer duon Magnus Holmander
och Irina Serotyuk med den lite udda kombinationen klarinett och ackordeon. De spelar verk
av Debussy, Tarrodi, Brahms, Lutoslawski, Piazzolla och Hillborg. Arrangerade för duon av
Irina Serotyuk.
Dagen därpå är det dags för barytonen Olle
Persson som tillsammans med Ensemble Norrbotten bland annat framför Peter Maxwell Davies
omskrivna sångcykel Eight Songs for a Mad
King.

Andreas Brantelid

Höstsäsongen avslutas med ett måste för
alla Schubertälskare. Då spelas nämligen Franz
Schuberts båda stora pianotrior i B-dur och
Ess-dur (med den berömda långsamma satsen).
Spelar gör inga mindre än vår supercellist Andreas Brantelid, och professorn vid Mozarteum i
Salzburg, Benjamin Schmid (på en Stradivarius,
Viotti 1718) samt den norske pianisten Christian
Ihle Hadland, vars klara och inkännande klang
fått kritiker att jubla.
Kort sagt. En mästartrio.
Tommie Ling
tommie.ling@comhem.se
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www.landskronakammarmusik.se

Söndag 22 september kl. 16.00, Landskrona Församlingshem
Jakob Koranyi, cello och Juho Pohjonen, piano
Musik av Debussy, Kodály, Hillborg, Sjostakovitj
Söndag 14 oktober kl. 16.00, Landskrona Församlingshem
Kamus String Quartet
T. Paldanius, violin, J. Untamala, violin, J. Tuhkanen, viola, P. Kainulainen, cello
Musik av Mazzoli, Mozart, Schubert
Söndag 2 december kl. 16.00, Landskrona Teater
Benjamin Schmid - Andreas Brantelid - Christian Ihle Hadland
Benjamin Schmid, violin, Andreas Brantelid, cello, Christian Ihle Hadland, piano
Musik av Schubert

Juho Pohjonen

Jakob Koranyi

Kultursällskapet i Ängelholm

Kiveli & Danae Dörken

www.kultursallskapet.com

Samtliga konserter äger rum i Stadsbibliotekets hörsal
Onsdag 19 september kl. 19.00
Jakob Koranyi, cello och Juho Pohjonen, piano
Musik av Debussy, Kodály, Hillborg, Sjostakovitj
Onsdag 17 oktober kl. 19.00
Magnus Holmander, klarinett och Irina Serotyuk, ackordeon
Musik av Brahms, Debussy, Hillborg, Tarrodi, Piazzolla
Onsdag 14 november kl. 19.00
Kiveli Dörken, piano och Danae Dörken, piano
Musik av Grieg, F. Hensel Mendelssohn, F. Mendelssohn, Stravinskij
Onsdag 12 december kl. 19.00
Ensemble Falsobordone och Mare Balticum
Musik från den grymme härskaren Vlad III Draculas tid i kungadömet Valakiet
Ett stort tack till våra sponsorer!
Handelsbanken Norr

www.handelsbanken.se

Helsingborg
www.seb.se/stortorget

Advokatfirman Lindahl är en av
Sveriges ledande affärsjuridiska
advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro
www.lindahl.se

www.optica.se

