Hej kammarmusiklyssnare!
Välkommen till en ny säsong med varierande spelaftnar i Lunds Kammarmusiksällskap!
Måndagen den 11 september kl. 19.00 i Magle konserthus spelar den västsvenska trion Ek /
Janson / Svensdotter;
Helena Ek, sång, Anna Svensdotter, tvärflöjt och Peter Janson, kontrabas.
Trion har sin bakgrund i genrer som tidig musik, folkmusik, jazz, nutida repertoar och
improvisation vilket starkt färgar musiken.
Helena Ek har förutom samarbete med barockensembler i Europa, sjungit med några av de
främsta musikerna inom tidig musik såsom Jakob Lindberg och Stephen Stubbs. Hon har
turnerat i Japan såväl som i stora delar av Europa och finns också väl representerad på skiva
och medverkat i radio och TV.
www.helenaek.com
Anna Svensdotter har i drygt två decennier gjort sin flöjtmusik känd i nutida musik- och
improvisationssammanhang.
Hon spelar i flera olika ensembler i Sverige och Europa. Som solist har hon bl.a. turnerat i
Australien. Soloskivan ”Alpha Waves” med flöjt och elektronik kom ut 2013 med verk skrivna av
svenska tonsättare, direkt för och i samarbete med Anna.
www.annasvensdotter.com
Peter Janson har turnerat i de flesta av Europas länder såväl som i USA, Kanada och Kuba.
Han är väl representerad på skiv-, TV- och radioinspelningar och har hyllats genom åren av
recensenter i Sverige och utomlands, för sin formidabla teknik och sin kreativitet.
www.ekjanson.com

PROGRAM
En mai
Colin Muset (1200-tal)
Om jag hade en assistent
Ek Janson Svensdotter, text Lina Ekdahl (1964- )
Vitsipporna /Jag tyckte någon kom
Ek Janson Svensdotter, text Bruno K Öijer (1951- )
Tiden
Peter Janson (1960- )
Symphonia Viduarum
Hildegard von Bingen (1098-1179) / Ek Janson Svensdotter
Nattens drottning
Mozart (1756-1791) / Ek Janson
Alpha Wawes
Malin Bång (1974- )
PAUS

Sleep Now
Karin Rehnqvist (1957- ), text Sally Beamish (1956- )
Éolia
Philippe Hurel (1955- ) / Ek Janson Svensdotter
Har du hört
Helena Ek (1963- )
Cirkelstudie
Ek Janson Svensdotter
Biljettkassan öppnar kl. 18.30. För medlemmar och studerande 100 kr, för övriga 200 kr.
Ungdomar under 18 år går in gratis.
Medlemskort (för höst-och vårsäsong) kostar 250 kr och kan lösas genom inbetalning till
sällskapets bankgiro 607-2672, samt vid konserterna.
Läs gärna KammarmusikNytt på www.kammarmusikforbundet.se
Välkommen!
Styrelsen
www.lkms.se
Nästa spelafton den 25 september spelar Stenhammarkvartetten och Amelia Jakobsson, sopran.

