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ur sohlmans musiklexikon från 1979:
Den skenbart enkla violinen består av ca 70 delar, tillskurna 
och sammanfogade i ett mycket komplicerat mönster.  
Korpus är ca 35,5 cm (stradivarimått) lång, med lätt konvex 
välvning, med ett lock vanl. av gran…



Drygt tre decenniers musikalisk verksamhet har det hitills blivit för kammar-
orkestern Musica Vitae. Med basen i den klassiska stråkrepertoaren har den 
15 musiker starka ensemblen under årens lopp presenterat musik av vitt skilda 
genrer. Runt 180 uruppföranden har det också hunnit bli, komponerade av 
såväl den nutida tonsättareliten som av studeranden vid Sveriges tre största 
musikhögskolor.  
    De kammarmusikaliska domänerna utvidgas genom medvetna satsningar 
på samarbeten med andra konstformer, något som lockar nya publikgrupper 
att upptäcka orkestern, och regelbundna möten med den helt unga publiken 
har öppnat tusentals nyfikna barnaöron för stråkmusik. 
    Många är de framstående solister och dirigenter som gästat Musica Vitae, 
och många är de timmar som orkestern tillbringat på turné i Sverige och 
utomlands. Resorna har fört ensemblen till ett otal små och stora orter i hem-
maregionen, men man har också spelat på stora konsertscener i bl a Kina, 
USA, Grekland och Spanien. Orkestern gästar även regelbundet små och stora 
kammarmusikfestivaler på såväl hemmaplan som på kontinenten. 
     Musica Vitae har gjort drygt 20 cd-inspelningar, varav två  
nominerats till en Grammis i kategorin ”Årets klassiska album”. Orkestern 
framträder regelbundet i radio och tv och finns på de flesta sociala medier. 
Musica Vitae är en del av Musik i Syd, navet i det sydsvenska musiklivet.   

Musica Vitae chamber orchestra boasts over three 
decades of music making. Firmly rooted in the classical 
western string repertory the orchestra’s 15 musicians 
have over the course of these decades brought music 
from near and far to their audience. 
     classical as well as contemporary chamber music 
is presented, and to date the orchestra has premie-
red some 180 new works, written by established and 
famed composers as well as by students at sweden’s 
university colleges of music. Vital parts of Musica 
Vitae’s activities are collaborations with various art 
forms outside of the traditional realms of western art 
music thereby attracting new audiences, and playing 
for young people, something which has brought string 
music to thousands upon thousands of school children.
Many a prominent soloist and conductor have worked 

with Musica Vitae and the orchestra has spent many 
an hour touring both in sweden and abroad. their ex-
tensive travelling has brought them not only to almost 
every nook and cranny of their home region, but also to 
big concert venues in china, usa, greece and spain to 
name but a few countries visited. they are also recur-
ring guests at chamber music festivals in sweden as 
well as on the continent.
      Musica Vitae have recorded some 20 cDs, two of 
which were swedish grammy nominees. the orchestra 
can be heard on national radio and tV on a regular 
basis and is also on the internet on Youtube and 
Facebook.
     Musica Vitae is part of the cultural institution Musik 
i syd, whose aim it is to serve as a hub for the music 
scene in southern sweden.

the Latin name Musica Vitae – Music of Life – in itself says a lot of what the orchestra stands for:  
defending and developing live string music for future generations of listeners.

Musica Vitae är latin för Livets Musik, ett namn som säger
mycket om vad orkestern ser som sitt uppdrag: att bevara och
inte minst utveckla levande stråkmusik, till gagn för samtida
och kommande generationer åhörare.



gilles apap

Tillsammans med fransmannen Gilles Apap börjar vi spel-
året med en frisk fläkt av Vivaldi. Apap är känd för sin livliga 
tolkning av Vivaldis årsberättelse. Han är en klassiskt skolad 
violinist med en unik förmåga att sammanföra musik från 
olika genrer. Han spelar med världens främsta orkestrar, 
både som ledare och solist.  
    Apap älskar att överraska sin publik. Han kallar hellre  
violinen för fiol och väljer helst att lära sig noterna utantill.

Vivaldi’s Four seasons revisited
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JANUARI 2014 
KONSERTER

Växjö 
torsdag 16 januari kl 19.00 
utvandrarnas hus 

Falkenberg 
Lördag 18 januari kl 15.00 
tångaskolans aula

Karlshamn 
söndag 19 januari kl 17.00 
carl gustafs kyrka 
 

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750
Konsert för violin och stråkar  
E-dur BWV 1042
allegro
adagio
allegro assai

Felix Mendelssohn 1809 – 1847
Stråksymfoni nr 10 h-moll
adagio – allegro

Antonio Vivaldi 1678 – 1741 
Four Seasons Revisited 
bearb gilles apap

Våren
allegro
Largo
allegro

Sommaren
allegro non molto – allegro
adagio
presto

Hösten
allegro
adagio molto
allegro

Vintern
allegro non molto
Largo
allegro

Musica Vitae 
gilles apap ledare och violinsolist

Björn gäfvert cembalo



JANUARI 2014 
KONSERTER

Fredag 24 januari kl 19.00 
Hässleholm Konserthus

Kulturnatten 
Lördag 25 januari kl 18.00 
Växjö Konserthus

söndag 26 januari kl 16.00 
Kristianstad Konserthus 
 

Loa Falkman
Musica Vitae 
gustaf sjökvist dirigent 
Loa Falkman baryton

Hovsångaren Loa Falkman har ett minst sagt levande  
artistliv. Operasångaren, operett- och musikalartisten, 
skådespelaren och underhållaren Loa är en av Sveriges mest 
älskade artister. Sedan sin debut på Kungliga Operan 1973 
har han framträtt i snart sagt alla de stora rollerna i sitt fack. 
Han vann en Guldbagge för bästa manliga huvudroll i  
filmen Pensionat Oskar 1996. Förra säsongen gjorde han 
succé med sin insats som Albin/Zaza i musikalen  
La Cage aux folles. 

Professor Gustaf Sjökvist har en gedigen och betydelsefull 
roll i svenskt musikliv som dirigent, hovorganist och kör- 
ledare. Han är en väl sedd och omtyckt dirigent som gästat 
oss många gånger.

Edvard Grieg 1843– 1907
Fra Holbergs tid 
svit i gammal stil op 40
prelude
sarabande
gavotte
air 
rigaudon

Ture Rangström 1884– 1947
Kung Eriks visor för  
sång och stråkar   
text Gustaf Fröding 1860 – 1911 
arr Björn Hallman
en sång när jag  var lustig  
med Welam Welamson

en visa om mig och narren

en visa till Karin när hon hade dansat

en visa till Karin ur fängelset

Kung eriks sista visa

Jean Sibelius 1865 – 1957
Andante Festivo

W A Mozart 1756 – 1791
Divertimento D-dur KV 136
allegro
andante
presto

Evert Taube 1890 – 1976
Fem sånger för  
baryton och stråkar  
arr Marco Mazzeo
calle schewen
Fragancia
sommarnatt
Fritiof i arkadien
Vals i Valparaiso 5
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FEBRUARI 2014 
KONSERT

Malmö  
Fredag 14 februari 
palladium

se fullständigt program: 
www.palladium.nu

Pjotr Tjajkovskij 1840-1893
ur Svansjön 
förkortad version i bearbetning  
av ingvar Karkoff

- Den vita svanen

- Månsolo

- robocygne (bearb carl unander-scharin)

Svanens koreografi: Åsa Unander-Scharin

Videoprojektioner: Kersti grunditz

rörelseprogrammering/inspelning:  
Åsa Unander-Scharin

Musikremix robotsvan: carl unander-scharin

Vi firar Palladium Malmö med en hyllning till både 
den gamla biosalongen och den nya scenen.
Vår kammarversion av Svansjön är en musikalisk, 
koreografisk och teknologisk nytolkning av Tjaj-
kovskijs romantiska mästerverk. På en filmduk över 
orkestern rör sig en skrämmande vacker robot-
svan. Svanen, Robocygne, styrs av 19 motorer, som 
koreograf Åsa Unander-Scharin designat i sam- 
arbete med robotikprofessor Lars Asplund och 
Alexander Larsson vid Mälardalens högskola.

I samband med konserten gör vi en inspelning  
med två av satserna ur Svansjön, som kommer att  
finnas för gratis streaming på nätet. 

Musica Vitae
Fredrik Burstedt dirigent
Dorota siuda violinsolist 
Förste konsertmästare Musica Vitae

På alla hjärtans dag firar Musik i Syd och 
Dansstationen en riktigt lycklig musik- och 
dansscen! Den 14 feb 2014 är det nämligen  
10 år sedan Musik i syd tillsammans med 
Dansstationen öppnade sin publika verksam-
het på palladium Malmö. sedan dess har 
palladium utvecklats till ett hus med ett brett 
utbud av konserter, dansföreställningar,  
familjekonserte m m och presenterar ca 250 
evenemang per år. 

Detta ska firas, tillsammans med Palladiums 
fantastiska publik, med en galakväll som 
speglar det Musik i syd och Dansstationen 
står för – ett utbud med bredd och spets, 
musik och dans! Hyllningskvällen bjuder på 
ett program av absolut världsklass!
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isabelle van Keulen
Holländska Isabelle van Keulen är en enastående  
musiker som mästerligt spelar omkull publiken! Hon 
behärskar både violin och viola, arrangerar festivaler och 
är solist med stora och små orkestrar, bl a sin egen Leo-
pold String Trio. Hon har ett starkt engagemang i musik 
av senare snitt, vilket dennna konsert ger prov på.  
     Är det seriösa alltid svårt? Är det lättsamma lätt-
smält? Kontraster behöver inte alltid vara motsatser, 
tänker vi och tar steget in i ett spännande spel med bl a 
två violiner i samtal. Tonsättaren Alfred Schnittkes egna 
ord beskriver detta bra; ”Ett av mina mål här i livet är att 
överbrygga gapet mellan seriös musik och populärmu-
sik. Det ska jag lyckas med, om jag så får sätta livet till”.

Musica Vitae
isabelle van Keulen 
ledare och violinsolist

Dorota siuda violin 
Förste konsertmästare Musica Vitae

Björn gäfvert cembalo/piano

programpresentatör 
Björn W stålne musikjournalist

Arcangelo Corelli 1653 – 1713
Concerto grosso op 6 nr 11 Bb-dur
preludio: andante largo
allemanda: allegro
adagio
andante largo
giga: Vivace

Alfred Schnittke 1934 – 1998
Concerto grosso nr 3  
för två violiner
1/ allegro
2 resoluto
3/ pesante
4/ -
5/ Moderato

Georg Friedrich Händel 1685 – 1759
Concerto grosso op 6 nr 10 d-moll
overture
allegro
air: Lento
allegro
allegro
allegro moderato

Alfred Schnittke 1934 – 1998 
Moz-art á la Haydn

FEBRUARI MARS 2014 
KONSERTER

Malmö palladium  
torsdag 27 februari kl 19.00

tingsryd söderportkyrkan 
Lördag 1 mars kl 16.00

Växjö Konserthus 
söndag 2 mars kl 16.00 
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Medspel & Motspel



Kontratenorens rike

Georg Friedrich Händel 1685 – 1759
ur oratoriet Solomon
overture
arioso: almighty power
aria: What tho’ i trace 
recitativ: gold now is common
aria: How green our fertile pastures

Kurt Atterberg 1887 – 1974
Svit nr 3 op 19  för violin,  
viola och stråkar
prelude
pantomim
Vision

Alessandro Stradella 1639 – 1682  
ur oratoriet San Giovanni Battista
aria: io per me

Ylva Q Arkvik f 1961
Tid läggs som tunt papper över beröringarna

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750
Kantat nr 170 Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust
aria: Vergnügte ruh, beliebte seelenlust
recitativo: Wer sollte sich demnach
aria: Mir ekelt mehr zu Leben

Musica Vitae
Fredrik Malmberg dirigent
Daniel carlsson kontratenor 
erika sävström engman violin 
Daniel eklund viola

MARS 2014 
KONSERTER

Malmö 
Lördag 22 mars kl 15.00 
st andreas kyrka

Växjö 
söndag 23 mars kl 15.00 
Mariakyrkan 
 

Tillsammans med Fredrik Malmberg har vi skapat en konsertform  
där samspel står i fokus; i orkestern, mellan musiker och publik, mellan  
musiken och utövaren etc. 
    Vi vill göra den nutida konstmusiken tillgänglig och attraktiv att upptäcka 
för en bredare publik. Klassiska låtar och nutida verk väljs med om- 
sorg för att väva samman ett program där gammalt och nytt kan samsas. 
     En kontratenor behärskar det högsta manliga röstläget. Den höga  
stämman kanske för tankarna till ett andligt rum i en annan tid – det finns en 
kastrat-liknande klang i sången. Men tankar och upplevelser kring konserten 
tillhör var och en. Det är de olika ut- och intrycken som är konsertens mening. 

De båda stråksolisterna är medlemmar i orkestern. 
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Kontratenorens rike Låt oss presentera Mupfie! – en exklusiv programse-
rie som Fredrik Paulsson har skapat direkt för Musica 
Vitae. Varje konsert är baserad på ett tema och är unik 
i sitt slag. Smaka på titlar som Hemlig kärlek eller 
Tennis med Gershwin... Vi börjar med toner från bl a 
cimbalom – ett instrument med strängar, fästa över en 
låda, som anslås med två trähammare.

Mustalainen

Fredrik Paulsson berättar; 
”O zigenarnas smärta! Rena ensamma 
smärta! O smärta med hemlig flodbädd och 
med avlägset gryningsljus! Frasen kommer 
från en dikt av Federico García Lorca, Ballad 
om den svarta smärtan. Dikten får mig att 
minnas musiken på restaurang Lilla Buda-
pest på Söder i Stockholm. I tonåren bru-
kade jag och mina vänner ofta gå dit och bli 
förhäxade, bland annat av den fenomenale 
cimbalomspelaren Josef Feher.”

Jean Sibelius 1865 – 1957
Humoresker

Johannes Brahms 1833– 1897
Ungerska danser

Pablo Saraste 1844 – 1908
Zigeunerweisen

Django Reinhardt 1910– 1953 
Nuages, Stockholm

Maurice Ravel 1875 – 1937 
Tzigane

Béla Bartók 1881 – 1945
Divertimento
allegro non troppo
Molto adagio
allegro assai

Musica Vitae
Fredrik paulsson ledare och violinsolist
Josef Feher cimbalom

APRIL 2014 
KONSERTER

Växjö Fredag 4 april kl 19.00 
utvandrarnas hus

Konsert Lördag 5 april

Malmö söndag 6 april kl 15.00 
palladium 
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Stjärnviolinisten Fredrik Paulsson är en återkom-
mande ledare hos Musica Vitae. Med sin djupa 
kärlek till kammarmusiken är han rätt man på rätt 
plats. Han leder orkestern – fast och konstruktivt – 
mot ett alltid lika fantastiskt resultat. 
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Klassiska rum

För tredje gången hälsar vi Nathalie Stutzmann 
välkommen till vårt klassiska rum.  
    Nathalie är en känd musikprofil runt om i 
världen. Hon besitter en unik kontraaltstämma, 
och vid sidan om sin sångkarriär dirigerar hon 
med stor framgång. 

Svenska Inger Södergran är pianisten som går 
sin egen väg i musiken. Hon sägs hitta och 
plocka fram dolda skatter i noterna – även i de 
kända verken bjuder hon publiken något nytt.

Nathalie Stutzmann och Inger Södergran  
har länge samarbetat som duo, men då som 
sångerska och pianist.

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750
Brandenburg konsert nr 3
allegro
adagio – allegro

Johann Sebastian Bach 1685 – 1750 
Konsert för cembalo  
nr 5 f-moll BWV 1056 
allegro moderato
Largo
presto

Carl Philipp Emanuel Bach 1714 – 1788 
Sinfonia nr 5 h-moll W 182
allegro assai
adagio
allegretto

W A Mozart 1756 – 1791
Konsert för piano nr 14 E-dur K. 449
allegro vivace
andantino – andante
allegro ma non troppo

W A Mozart 1756 – 1791
adagio och fuga c-moll KV 546 

Musica Vitae
Nathalie stutzmann dirigent 
inger södergren piano

APRIL 2014 
KONSERTER

Växjö  
Fredag 25 april kl 19.00 
utvandrarnas hus

tingsryd 
Lördag 26 april kl 16 
söderportkyrkan 
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unga tonsättare
Sex unga tonsättare från kompositionsklasserna vid 
musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö 
skriver musik direkt för orkesterns 15 stråkar. En vecka 
med instudering och repetitioner under ledning av 
Michael Bartosch avslutas med konsert.

MAJ 2014 
KONSERT

Växjö  
Fredag 9 maj kl 19.00 
utvandrarnas hus

Musica Vitae 
Michael Bartosch dirigent

Kungl Musikhögskolan stockholm
patrik ohlsson och shergo Dakouri

Högskolan för scen och musik vid göteborgs universitet
rebecca Neumann och João pedro Miguel

Musikhögskolan i Malmö
Lea Brooklyn cardoso och simon söfelde
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Musica Vitae  
målar musiken

Försommarmusik

I musik och i bilder finns många känslor gömda; man kan bli glad, eller nyfiken, 
eller arg, eller… Vi letar bland våra noter, Smålands museum letar bland sina bil-
der, och vi hittar säkert mycket spännande. Hemma igen kanske man blir inspire-
rad att själv måla musiken. 

Under våren har nyfikna fem-åringar från förskolor i Växjö kommun kommit till 
museiparken för att lyssna på musik och måla. Av deras alster gör vi en utställning 
som blir en del av konserten.
studiebesöken är ett samarbete mellan Musica Vitae och Kulturparken småland.

MAJ 2014 KONSERTER
Växjö Lördag 17 maj kl 15.00 
utvandrarnas hus   
rekommenderas från 4 år 

MAJ och JUNI 2014  
KONSERTER

Växjö fredag 23 maj Vårstad stadsfest  
turné grekland 17 – 22 juni

Den glada katten, som är 
en del av en spegelram, 
gjorde erik Höglund 1968 
till en kär vän.  
Foto: Jörgen Ludwigsson.

Musica Vitae
Nikos Haliassas dirigent
ricardo gallén gitarr
christophe Delporte accordeon

Vi planerar en turné till Grekland i juni.  
Vi är bjudna till Pireus Sinfonia Festival,  
en kammarmusikfestival i den Saroniska ö-
världen. Vi startar vår resa på hemmaplan 
vid Växjös stadsfest, Vårstad.

Antonio Vivaldi 1678 – 1741
Sinfonia ur operan L’Olimpiade
allegro
andante
allegro moderato

Edvard Grieg 1843– 1907
Fra Holbergs tid 
svit i gammal stil op 40
prelude
sarabande
gavotte
air 
rigaudon

Musica Vitae
olle steimer programvärd

Astor Piazzolla 1921 – 1992
Hommage á Liège  
Konsert för gitarr, bandonéon  
och stråkar
introducción
Milonga
tango

Nikos Skalkottas 1904 – 1949
Fem grekiska danser
epirotikos
Kretikos
tsamikos
arkadikos
Kleftikos

samt solostycken för  
både gitarr och accordeon
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Biljetter
till alla våra konserter i Växjö förbokas och köps via BiljettCentrum i Växjö 
Konserthus, tel 0470-416 00  eller www.ticnet.se. Resterande biljetter kan 
köpas på plats ca 45 minuter innan konserten börjar.

På övriga konsertorter ansvarar våra arrangörer för biljettförsäljningen. 
Mer information finns på vår hemsida www.musicavitae.com.

tillgänglighet
för personer med funktionsnedsättning är en fråga Musik i Syd arbetar  
medvetet med. Alla skall kunna känna sig välkomna till Musica Vitaes  
konserter i Utvandrarnas hus i Växjö. 
    Entrén in till huset och till konsertsalen har inga nivåskillnader, och  
detsamma gäller för omgivande garderob och toaletter. Självklart finns  
också fungerande hörslinga.  
    En halvtimme innan konsertstart erbjuder vi muntlig beskrivning av  
konsertsal och scen. Kontakta oss senast dagen innan konsert.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter om hur vi kan förbättra vår 
verksamhet så att den blir tillgänglig för alla. 



Violin
Dorota siuda, förstee konsertmästare 

Matthÿs van gestel 

Henrik gårsjö 

Vladimir iourtchik 

Marco Mazzeo 

Mårten sundén, stämledare 

erika sävström engman 

edith Westerholm Kiendl

Viola
Daniel eklund stämledare 

Maria ropero encabo  
alt stämledare vik

Marie ring

Cello
richard Müller solocellist

anders aldén

Kontrabas
Joel Larsson

Orkesterchef 
staffan Langemark 070-543 75 09 
staffan.langemark@musicavitae.com

Produktionsassistent 
Katrin Johansson 070-242 12 28
katrin.johansson@musicavitae.com

Kommunikatör 
carita rasmussen 070-861 13 14 
carita.rasmussen@musicavitae.com

Konsertförsäljning 
Matthÿs van gestel 070-861 13 15 
mvangestel@musicavitae.com

Podievaktmästare 
Larserik tobiasson 070-242 09 75

styrelse 
Musica Vitae är Musik i syds kammarorkester. Huvudmän för Musik i syd är  
Landstinget Kronoberg och region skåne. Dessutom har Musica Vitae  
finansiellt stöd från Växjö kommun.

styrelsen för Musik i syd: 

ordförande: Marie Weibull Kornias (m).  
1:e vice ordförande: eva Johnsson (kd).  
2:e vice ordförande: Jan carlsson (s). 

Ledamöter: thomas Lantz (m), cornelia Björklund röjner (m),  
ingrid Nordin (s), stefan edenborg (mp),  Margareta schlee (m),  
Nils ivar Köhlin (fp), ann-charlotte Kakoulidou (s), ingemar almkvist (s). 

Fackets representanter: peter Wilgotsson och Matthÿs van gestel  
 
VD Musik i syd Martin Martinsson.

 
Vårprogrammet 2014 är gjort av Carita, idé/grafisk form/text  
samt foto på och illustrationer av alla träd och rötter. Katrin skrev och kollade text.  
tryck Kst infoservice Växjö. Med reservation för ändringar.

Detta är Musica Vitae:



…och en botten vanl. av lönn, stundom 
 i ett stycke men oftare av två samman-
fogade delar, där ådringen spelar roll för  
både utseende och klang; de samman-
fogas av sidoväggar, sargen, med något 
olika höjd (stradivari-genomsnitt 2,8 cm 
vid övre resp 3,2 cm vid nedre änden). 
[...] avslutad av den ofta konstfullt utfor-
made snäckan (oftast av lönn).

ur sohlmans musiklexikon från 1979.

omslag; GRAN picea och LÖNN acer

Musica Vitae 
0470-700 300 
info@musicavitae.com
 
Besök: utvandrarnas hus 
Vilhelm Mobergs gata 4

postadress: 
Konserthuset 
Västergatan 13 
352 31 Växjö

www.musicavitae.com 
@musicavitae 
#musicavitae




