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kammarorkestern  
musica vitae

Drygt tre decenniers musikalisk 
verksamhet har det hitintills blivit  
för kammarorkestern Musica Vitae. 
Med basen i den klassiska stråk- 
repertoaren har den 15 musiker 
starka ensemblen under årens lopp 
presenterat musik av vitt skilda 
genrer. 
    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.

Musica Vitae Chamber Orchestra 
from Sweden 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.  
    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.
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Livets Riter
Vi skapar riter i livet för att bevara tradi-
tioner men också för att hitta nya vägar.  
I vårt övergripande projekt Riter vill vi ut-
veckla konsertformen och hitta nya seder 
som lockar både vår traditionella publik 
och en ny publik. Vi tar upp aktuella teman 
och de riter som styr och påverkar. I kon-
serten Arrival Cities hösten 2013, belyste vi 
flyktingars situation och de särskilda plats-
er där människor på flykt samlas. I vårens  
Between Ages speglas åldrandet och  
myten om den eviga ungdomen. Goss- 
sopranen möter den åldrande rösten.  
Myten om det evigt unga lever genom  
de ritualer vi skapar. Tre tonsättare och 
tre uruppföranden utforskar myten och 
riterna. Musica Vitae och Vokalharmonin 
under Fredrik Malmbergs ledning gestaltar 
musiken.

Malin Broman är från spelåret 15/16 Musica 
Vitaes konstnärlige ledare. Vi tjuvstartar 
i vår med en presentation av Malin. John 
Dowlands sång Flow My Tears går som en 
röd tråd genom hennes program. Brittens 
Lachrymae och Schubert/Mahlers Döden 
och flickan knyter an. 

Alban Berg, Ludwig van Beethoven och 
Leoš Janác̆ek hade alla sina passionerade 
och hemliga kärleksrelationer. Elvis Cos-
tellos The Juliet Letters speglar de pas-
sionerade känslorna i koncentrat. Fredrik 
Paulsson och den engelska sopranen Ruby 
Hughes återger tillsammans med Musica 
Vitae tonsättarnas känslor i deras verk. 

Under Katarina Andreassons ledning får 
vi höra de båda solistprisvinnarna Ellen 
Nisbeth och Per Gross. Mats Rondin, som 
nyligen gick bort, har format flera i den nya, 
unga cellogenerationen. Andreas Brantelid 
är en av dem. Han gästar Musica Vitae för 
första gången. Han är både solist och leder 
orkestern. 

Musiken är en rit som finns i våra liv i alla 
livssituationer. Musica Vitae är livets musik.
Vi har våra ritualer för att vårda traditionen 
men också gestalta den nya musiken – riter 
som traditionsbärare och vägfinnare.  
Jag slutar nu min tjänst som orkesterchef 
för Musica Vitae och lämnar över till någon 
annan att förvalta och utveckla Riterna i 
Musica Vitae. Jag känner en stor glädje att 
få ha varit en del av detta.

Staffan Langemark, orkesterchef

foto omslag Rickard Hansson



Violin
Dorota Siuda, förste konsertmästare
Matthÿs van Gestel
Henrik Gårsjö
Vladimir Iourtchik
Marco Mazzeo
Mårten Sundén, stämledare
Erika Sävström Engman
Edith Westerholm Kiendl

Viola 
Daniel Eklund, stämledare
alt stämledare, vakant
Marie Ring

Cello 
Richard Müller, solocellist
Daniel Tengberg
Anders Aldén halvtid

Kontrabas 
Joel Larsson
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foto Alexander Mahmoud

musicavitae.com



Musica Vitae
Katarina Andreasson ledare 
Ellen Nisbeth viola
Per Gross blockflöjt
Här får ett traditionellt kammarmusikprogram nytt liv av två unga självly-
sande stjärnskott. Båda är vinnare av Solistpriset och besitter i högsta grad 
”konstnärlig insikt, teknisk behärskning samt musikalisk gestaltning och 
scenisk kommunikationsförmåga.” 

Katarina Andreasson är en lysande violinist. 
Hon gästar orkestrar runt om i världen, både 
som kammarmusiker och ledare. Katarina 
har också dirigentexamen efter studier för 
Jorma Panula vid Kgl Musikhögskolan i 
Stockholm, och har etablerat sig som diri-
gent både i Sverige och utomlands. Sedan 
1996 är hon förste konsertmästare i Svenska 
kammarorkestern i Örebro.

Per Gross började med blockflöjt i kommu-
nala musikskolan och blev tidigt fascinerad 
av instrumentets möjligheter.  
– Många tänker ju blockflöjt som den pipiga 
sopranblockflöjten i musikskolan, men spe-
lar man på alla storlekar så har man tillgång 
till ett väldigt brett klangligt spektrum, 
säger han.
    Per har tagit fasta på instrumentets rörel-
sefrihet. Han gillar att jobba med sceniska 
lösningar, både i det mindre musikaliska 
rummet och på den stora scenen. 
     

Pers solostycke är komponerat av växjöton-
sättaren Ladis Müller. Ett verk Per valde att 
framföra vid finalen av Solistpriset 2010.

På kort tid har Ellen Nisbeth etablerat sig 
som en av Skandinaviens allra främsta so-
lister på viola. Hon har vunnit både svenska 
och norska Solistpriset och tilldelats flera 
stora stipendier och utmärkelser. 
    I mitten av tonåren kom hon i kontakt 
med violan för första gången. Inför en kam-
marmusikkurs blev hon tillfrågad om hon i 
tillägg till fiolspelandet kunde spela viola.  
En stråkkvartett skulle bildas under kursen. 
–Jag minns att jag kände mig hedrad att ha 
blivit utvald till att spela viola, berättar Ellen. 

Violan och blockflöjten är inte de vanligaste 
soloinstrumenteten, men de är värda all 
uppmärksamhet de kan få.
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Juryn skriver;”Med sitt stora artisteri, 
som kännetecknas av klangligt fantasteri, 
scenisk medvetenhet och enormt instru-
mentalt kunnande, fångar Per Gross sina 
lyssnare med sällsynt magi.” när Per vinner 
Ljungrenska tävlingen för unga musiker 
som förste blåsmusiker någonsin.

pergross.se
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Unga  
stjärnor  
på väg!
PROGRAM

Lea Brooklyn Cardoso f 1986
Do Mar de Longe  
skrivet för Musica Vitae  
och uruppfört maj 2014

Max Bruch 1838 - 1920
Romans för viola och orkester op 85 
arr Ingvar Karkoff

Ladislau Müller f 1934
Konsert för blockflöjt och stråkar
- Adagio espressivo: Risoluto
- Molto calmo. Allegretto gaio:  
- Adagio espressivo-Larghetto-Allegro deciso

Georg Philipp Telemann 1681 - 1767
Konsert a-moll för blockflöjt och gamba (viola) TWV52:a1
-Grave
-Allegro
-Dolce
-Allegro

Felix Mendelssohn 1809 - 1847
Stråksymfoni nr 12 g-moll 
- Fuga
- Andante
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”Med instrumentet som trollstav  
öppnas musikaliska världar och  
magi föds i ögonblicket”, skrev 
juryn till Ljunggrenska priset som 
Ellen Nisbeth fick 2012.

Fredag 16 januari 
Växjö  
Utvandrarnas hus kl 19

Lördag 17 januari
Tingsryd  
Söderportkyrkan kl 16

Söndag 18 januari 
Landskrona  
Landskrona teater kl 16

ellennisbeth.com
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läcker- 
bitar

nilslandgren.com

Trombonisten och sångaren Nils Landgren är så förknippad 
med sitt röda instrument att han kallas The Man with the 
Red Horn. Nils är en av Sveriges mest mångsidiga artister. 
Han växlar framgångsrikt mellan musikstilar utan att förlora 
personligt uttryck eller kvalitet.  

foto Lovisa Jones



Läckerbitar med Musica Vitae & Nisse Landgren!

Musikaliska läckerbitar bjuder Musica Vitae på när man  
sammanstrålar med ”the man with the red horn”,  
trombonisten Nils Landgren.
    Konserten innehåller coola jazzstandards av bl a Ellington,  
Gershwin och Legrand, som tillsammans med omväxlande  
hetsande och vackert svepande stråkmusik av Wirén och Sibelius, 
borgar för en musikalisk smaksensation.

Växjö är årets Matlandethuvudstad 2015
Växjö har fått utmärkelsen Årets Matlandethuvudstad 2015, som delas ut av 
Landsbygdsdepartementet. Juryn skriver i sin motivering att Växjö värnar om 
råvarans ursprung, och att både handel och restaurang har en lång tradition 
av nära samarbete med primärproduktionen.
     Landsbygdsdepartementets syfte med tävlingen Årets Matlandethuvud-
stad är att visa på de möjligheter som finns att skapa jobb och tillväxt inom 
ramen för visionen Sverige - det nya matlandet. Dessutom är tävlingen ett 
sätt att lyfta fram det arbete som bedrivs över hela Sverige i allt från råvaru-
produktion till små- och storskalig livsmedelsförädling, restaurang, storkök 
och unika turistmål.

Startskottet för Årets Matlandethuvudstad sker på Kulturnatten i januari. 
Samma kväll serverar vi läckerbitar på Växjö Konserthus.

 
matsmaland.se

KULTURNATTEN Växjö Konserthus lördag 31 januari kl 18
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Flow My Tears
Musica Vitae 
Malin Broman ledare och solist

PROGRAM:

Franz Schubert 1797 - 1828
Rondo för violin och stråkar A-dur D.438

John Dowland 1563 – 1626
Flow My Tears bearb Marco Mazzeo

Benjamin Britten 1913 -1976
Lachrymae för viola och stråkar op 48a  
variationer på Dowlands Flow My Tears

Franz Schubert 1797 - 1828

Kvartett d-moll Döden och flickan D.810  
arr för stråkorkester Gustav Mahler
-Allegro
-Andante con moto
-Scherzo
-Presto

Musica Vitae presentar stolt Malin 
Broman som under spelåret 
15/16 kommer att verka som orkes-
terns konstnärlige ledare. Malin är 
känd som en av Sveriges allra bästa 
violinister. 
    Hon är ledamot av Kungliga Musi-
kaliska Akademien,violaprofessor  
vid Edsbergs Musikinstitut i Stock-
holm och förste konsertmästare i 
Sveriges Radios Symfoniorkester.  
    Som solist har Malin Broman 
framträtt med orkestrar som  
Sveriges Radios Symfoniorkester, 
Göteborgs Symfoniker, BBC Scottish 
Symphony Orchestra och Academy 
of Saint-Martin-in-the-Fields med 
dirigenter såsom Daniel Harding och 
Neeme Järvi. Hon har även verkat 
som solist/konstnärlig ledare vid 
konserter med bl a Gävle Symfoni-
orkester, Oulu Sinfonietta och  
Sveriges Radios Symfoniorkester.

Tillsammans med Malin Broman ut-
forskar Musica Vitae stråkorkester-
repertoaren och utvecklar sam- 
spelet, klangen och lyhördheten.  
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Fredag 13 februari 
Växjö 
Utvandrarnas hus kl 19

Lördag 14 februari
Tingsryd 
Söderportkyrkan kl 16

Söndag 15 februari
Lerum 
Dergårdsteatern kl 18



Flow My Tears 

Var ifrån får vi människor vår inspiration att 
skapa? Hur inspireras en kompositör?

Malin Broman har samlat musik från olika  
epoker. Verken uppmuntrar lyssnaren att följa 
melodierna och kanske hitta de toner som flätar 
dem samman med varandra.

Engelsmannen Benjamin Britten skapade sin 
Lachrymae efter att ha hört Dowlands sång 
Flow My Tears. Schubert skapade sitt mäster-
verk Döden och flickan av sin egen sång med 
samma namn, och lät variationer på denna bli 
hjärtat i hans 14e stråkkvartett. 

Vårt program sveper från Dowlands 1590-tal till 
Brittens 1950. Där emellan kan vi inte låta bli att 
tillägna kvällen den unge kreatören och inspira-
tören Schubert.

 
Kammarmusik i juni med Malin Broman

Malin Broman presenterar ett samtal mellan 
orkester, musik och publik:
”För mig har kammarmusiken, det lilla skåde-
spelet och det intima samtalet, alltid legat mig 
speciellt varmt om hjärtat. Jag ser fram emot 
att musicera tillsammans med Musica Vitae 
i det lilla formatet. Här bjuder vi in publiken 
att lära känna både oss och kammarmusikens 
bästa verk ännu lite bättre.” 
 
Mer information musicavitae.com
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malinbroman.com



Musica Vitae
Andreas Brantelid  
ledare och cellosolist

Andreas Brantelid är en suverän musiker. Denne 
svensk-danske cellist, född 1987, är en av Skandina-
viens främsta solister samt en musiker med inter-
nationellt rykte. Han gjorde sina första solistfram-
trädanden redan som elvaåring och har vunnit flera 
priser och utmärkelser. Bland annat vann han,  
som första skandinav någonsin, tävlingen Young  
Musicians, som hölls i Wien 2006. 
    Den kända Ljunggrenska tävlingen är mycket  
prestigefull; endast de bästa solister når till final.  
2012 formligen lekte Brantelid hem segern. 

andreasbrantelid.com



PROGRAM

Carl Philipp Emanuel Bach 1714 - 1788
Konsert för cello A-dur
-Allegro
-Largo
-Allegro assai

Joseph Haydn 1732 - 1809
Konsert för cello nr 1 C-dur
-Moderato
-Adagio
-Allegro molto

Edvard Grieg 1843 - 1907
Stråkkvartett g-moll op 27 
bearb Thomas Liljeholm
- Un poco andante. Allegretto molto ed agitato
- Romance. Andantino
- Intermezzo. Allegro molto marcanto
- Finale lento. Presto al Saltarello

Torsdag 5 mars Växjö 
Utvandrarnas hus kl 19

Fredag 6 mars Kristianstad 
Kulturkvarteret kl 19

Lördag 7 mars Tingsryd 
Söderportkyrkan kl 16

Söndag 8 mars Ronneby 
Kulturcentrum kl 17
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Klassisk konstmusik dras med ett rykte 
om tunga traditioner och ingrodda manér. 
Andreas vill skapa konserter långt från 
detta. Med hög kvalitet och bra kom- 
munikation vill han locka ny publik.  
”Inget stelt. Inget märkvärdigt”, säger han.  
Som ledare är Andreas jordnära.  
Som solist en höjdare!



Ett kammarmusikspel om 
tiden och åldrandet 
I Between Ages finns tre nyskrivna verk som be-
handlar frågor som berör oss alla; betvingandet av 
det oundvikliga och önskan om en värdig ålderdom.  
Stråkorkester, kör och slagverk tolkar tidens gång 
tillsammans med rösten från ett barn och en  
åldrande kvinna.

Akt 1; Endymion uruppförande 
– Carin Bartosch Edström om evigt liv

Mellanakt; Shinai  uruppförande 
– Malin Bång om motstånd

Akt 3; Within a Dream uruppförande 
– Staffan Storm om förgänglighet

Med stöd från Musikverket, Kulturrådet  
och stiftelsen Helge Ax:son Johnsson. 
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En passion för ovanlig reper-
toar, kombinerad med kun-
skap och känsla för skiftande 
epoker och stilar, har blivit ett 
signum för dirigenten Fredrik 
Malmberg. Hans verksam- 
het omfattar såväl kör som 
orkesterrepertoar.  
    Sedan 2012 innehar Fredrik 
Malmberg två av de mest 
prestigefyllda uppdragen 
i det svenska musiklivet; 
chefsdirigent för Eric Ericsons 
Kammarkör och professor i 
kördirigering vid Kgl Musik-
högskolan i Stockholm.

Sångerskan och sångpeda-
gogen Dorothy Irving är född 
i Storbritannien men bosatt i 
Sverige. Under åren har hon 
framför allt utmärkt sig som 
romanssångerska. Dorothy 
har innehaft en professur i 
sång vid Musikhögskolan i 
Malmö. Hon är ledamot av 
Kungliga Musikaliska Akade-
mien.

Japanskfödda men Stock-
holmsbaserade slagverks- 
och marimbasolisten Mika 

Under rubriken Riter – konstmusiken under lupp,  
gör Musica Vitae och Vokalharmonin, under ledning 
av Fredrik Malmberg, utflykter utanför konstmusikens 
traditionella ramar. Målet är att innehållet i musiken 
som framförs ska beröra.

between ages
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Takehara är uppmärksammad 
för sin musikaliska känslighet 
och sina danslika framträdan-
den. Efter debuten som solist 
med Kroumata 1998, har hon 
etablerat sig med solorecita-
ler och solokonserter världen 
över.

Jonny Axelsson är slagverka-
re och som sådan behärskar 
han en oändlig instrument-
park. Med högt utvecklad 
teknik och sällsynt musikali-
tet hänförs publik, komposi-
törer och medmusikanter av 
de klanger och rytmer han 
skapar. Jonny är även fram-
gångsrik tonsättare.

Gustaf Andersberg går i 
årskurs sex i Adolf Fredriks 
musikklasser i Stockholm. 
Han har sjungit solo i skolans 
konserter, deltagit i uppsätt-
ningar på Kungliga Operan 
samt Stadsteaterns scen 
Unga Klara. Gustaf är yngst 
i en familj där alla håller på 
med musik. På fritiden tränar 
han parkour – en fart- och 
livfull akrobatik i stadsmiljö.

Stockholmsbaserade Vokal-
harmonin grundades 2004   
av Fredrik Malmberg, som  
sedan dess är ensemblens 
dirigent och konstnärlige 
ledare. Ensemblen vill i sin 
verksamhet utforska nya  
idiom för såväl kompone-
rande som framförande av 
vokalmusik, vilket har resul- 
terat i ett nära samarbete 
med flera av Sveriges ledan-
de kompositörer. Andra mu-
sikaliska samarbetspartners, 
i Sverige och utomlands, ut-
görs av specialistensembler, 
symfoniorkestrar, fria scen-
konstgrupper, musikfestivaler 
och elektronmusikstudior.
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Lördag 14 mars Tingsryd 
Gibson Auditorium kl 16

Söndag 15 mars Växjö 
Mariakyrkan kl 16

Måndag 16 mars Malmö 
Palladium Malmö kl 19

Tisdag 17 mars Stockholm  
Reaktorhallen kl 19.00
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Musica Vitae

Vokalharmonin

Fredrik Malmberg  
dirigent

Dorothy Irving 
sångerska,  
professor emerita

Gustaf Andersberg  
sopran- och violinsolist

Mika Takehara  
slagverk

Jonny Axelsson  
slagverk



Musica Vitae
Fredrik Paulsson ledare 
och violinsolist
Ruby Hughes sopran

Hemlig kärlek!
Du har kanske någon gång suttit och bläddrat i en veckotid-
ning? Vid sidan av allt skvaller kan man ibland undra, hur det 
egentligen förhöll sig med alla dessa utlämnade romanser. 
Tänk om all denna kärlek hade fått förbli hemlig eller bara 
kunnat uppfattas genom ett mycket subtilt kodspråk? 
Låt oss glänta på dörren och belysa några djupt bevarade 
musikaliska hemligheter och kärleksöden.

Mupfie! är namnet på en serie exklusiva konserter skapade 
av violinisten Fredrik Paulsson direkt för Musica Vitae. Varje 
konsert är utformad efter ett tema och är unik i sitt slag.  
Hitills genomförda konserter; Mustalainen! och Babushka! 

PROGRAM

Ludwig van Beethoven 1770-1827
ur Serioso op 95

Alban Berg 1885-1935
Ur Lyrisk svit
-Largo desolato
-De profundis clamavi

Elvis Costello f 1954
ur The Juliet Letters

Leoš Janác̆ek 1854-1928
Stråkkvartett nr 2  
Intima brev
-Andante con moto: Allegro
-Adagio: Vivace
-Moderato. Adagio. Allegro
-Allegro. Andante. Adagio
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Fredag 10 april Växjö 
Utvandrarnas hus kl 19

Lördag 11 april Tingsryd 
Söderportkyrkan 16

Söndag 12 april Malmö 
Palladium Malmö kl 15



Hemlig kärlek!
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Fredrik Paulsson är återkommande ledare och solist hos Musica 
Vitae. Fredrik är en enastående musiker som lever sig in i varje 
stråkdrag. Vårt gemensamma arbete är kompakt och koncentrerat 
och resulterar alltid i stående ovationer. Fredrik har hela världen 
som sitt konstnärliga arbetsfält; som ledare i både symfoni- och 
kammarorkestrar och som violin- och violasolist.

Brittiska Ruby Hughes  
ger med sin sköna stämma en 
röst åt kärleken. Den hyllade 
operasångerskan medverkade 
i föreställningen Heroines i ett 
unikt crossoverprojekt i maj 2014, 
på Stadsteatern Stockholm, där 
barock-musikens hjältinnor  
lyftes fram i rampljuset.

 

paulssonthestorywithin.wordpress.com

rubyhughes.com

”Sopranen Ruby Hughes är en ny stjärna på 
operahimlen – en gracil skönhet med varm, 
mjuk stämma som suveränt tolkar de drama-
tiska kantaterna med lyrisk timbre.” /SvD.

foto Urban Jörén foto Sim Canetty Clarke



en opera- 
konsert  
med allsång
Musica Vitae med gäster  
i en och samma person!

Musikriket ligger i Kronobergs 
län. Musikriket är sedan 2012 en 
framgångsrik arrangörsutveck-
lingsmetod där en kommun i 
samarbete med Musik i Syd ser 
till att den bästa musiken kom-
mer närmare människan där hon 
bor. Manifestet är att man inte 
ska behöva åka till en storstad 
för att få musikupplevelser med 
professionella musiker.
    I Musikrikets program hittar 
man bara bra, handplockad musik 
ifrån alla möjliga genrer.

Musica Vitae 
Per Drougge ledare
Yvonne Tuvesson Rosenqvist  
sopran
När operasångerskan Yvonne Tuvesson Rosenqvist  
besjälas av operans rollfigurer och sångare, öppnas  
dörrarna till en förtrollad värld. Musikriket Kronobergs  
egen kammarorkester Musica Vitae ackompanjerar  
och spelar stycken hämtade ur operans orkesterdiken.  
Som rubriken lovar får också publiken ta ton.  
Vem vill inte vara Carmen för en kväll?

Yvonne Tuvesson Rosenqvist står sällan stilla på samma ställe. Hon jobbar 
på begravningsbyrå samtidigt som hon frilansar som sångerska. Yvonne 
sjunger främst i Kronobergs län, men också i stora delar av södra Sverige, 
ofta i rollen som Christina Nilsson. Som ung ville hon bli polis. Kanske är 
det Yvonnes öppenhet för livets olika möjligheter som gör henne till en 
sångerska omtyckt av så många. Yvonne har bl a framträtt på Kungliga 
Operan i Stockholm, Malmö Opera samt medverkat i Linneateaterns 
musikaluppsättningar i Växjö Konserthus. Men Yvonne betonar att den 
viktigaste scenen är hemma, och att huvudrollen är den som mamma. 

Onsdag 22 april  
Örkelljunga

Torsdag 23 april  
Ljungby

Fredag 24 april  
Uppvidinge

Lördag 25 april  
Alvesta
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För detaljerad 
turnéplan
musikriket.
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Musica Vitae 
Michael Bartosch dirigent

MUSIK AV:

Ismael Palacio Garcia  Adam Skogvard     Jesper Nielsen 
Christos Ntovas   Arpad Solti     Kristin Boussard 
Musikhögskolan i Malmö Högskolan för scen och musik Kgl Musikhögskolan i Stockholm  
     vid Göteborgs Universitet

unga tonsättare Kompositionsprojekt 4-8 maj.  
Konsert 8 maj Växjö Utvandrarnas hus kl 19. Fri entré.

Sex tonsättare från kompositionsklasserna vid musikhögskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö skriver musik direkt för 
orkesterns 15 stråkar. En vecka med instudering och repetitioner under Michael Bartosch ledning avslutas med en konsert.

Vad som står på programmet i denna 
produktion är alltid lika svårt att för-
utse. Drygt 100 nyskrivna stycken har 
spelats sedan projektet med unga 
kompositörer startade 1996. Några har 
framförts efteråt, som Lea Brooklyn 
Cardosos musik från våren 2014 som  
finns med på programmet nu  
i februari. 
     Dirigent Michael Bartosch kan  
kallas projektets ständige dirigent och 
instuderare. Michael, som varit med 
alla år utom det första, är en kraft lika 
viktig för oss, som projektet är för  
musiksverige.

17
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30 MAJ I samband med att Malmös nya konsert- och kongressanlägg-
ning Malmö Live står klar sommaren 2015 förlägger den internationella
scenkonstorganisationen International Society for the Performing Arts,
ISPA, sin årliga kongress till Malmö, med en av dagarna i Köpenhamn 
och med Musik i Syd som arrangör.  ISPA är ett nätverk för scenkonst-
institutioner över hela världen. och kongressen arrangeras i nära 
samverkan med Kulturstyrelsen i Danmark, Kulturrådet, Musikverket, 
Malmö stad, Region Skåne och flera scenkonstinstitutioner i regionen.
Utöver seminarier och föreläsningar arrangeras konserter, teater och 
dansföreställningar för delegaterna, däribland en konsert med
Musica Vitae och trombonisten Nils Landgren. 
musikisyd.se/ISPA och ispa.org  

vårstad
Växjö drabbas av våryra och släpper loss kommunens kreativa krafter.  
Den årliga stadsfesten Vårstad äger rum 29-30 MAJ. vaxjo.se

ISPA skapande 
skola
MARS/APRIL 
Vi går ombord på Titanic och 
över 700 elever följer med på 
världens modernaste osänk-
bara skepp. Musica Vitae med 
programvärd Olle Steimer 
framför och berättar om mu-
siken som spelades på första 
och andra däck. Kulturparken 
Smålands pedagoger berät-
tar om livet under resan, om 
maten man åt och kläderna 
man bar. Eleverna får arbeta i 
workshops och skapa en egen 
föreställning som final.  
Titanic är ett projekt inom 
Skapande Skola. Klasser från 
skolor i Ljungby, Markaryd, 
Älmhult och Växjö har anmält 
sig till den spännande resan. 

JUNI 
Vi spelar in musik av Ole Lützow Holm för Teater Galeasen. Före-
ställningen är en del av det projekt som pågår vid Högskolan för 
scen och musik vid Göteborgs Universitet där friheten till partitu-
ret utforskas. Projektet – som ställer frågor om frihet och ansvar i 
arbetet med klassisk och nutida musik – gör anspråk på att betrakta 
musikalisk tolkning ur delvis nya och oväntade perspektiv. Våren 
2012 uruppförde Musica Vitae Oles komposition Exposition || repris. 
Konserten blev en fysisk utflykt med ett rörligt partitur, helt i linje 
med kompositörens forskning.

Inspelning

foto Kulturparken Småland



Musica Vitae är en del av Musik i Syd – en musikinstitution i Skåne – Krono-
berg med syfte att ge människor tillgång till skapande och levande musikupp-
levelser. Musik är en positiv kraft i samhället. Genom att vi kan stimulera till 
människors utveckling är vi en viktig del också i samhällets utveckling.  
Ett brett och lokalt utbud av musik bidrar till livskvalitet, och är en av flera 
kuggar i hur vi formar vår gemensamma framtid. Mångfalden av olika natio-
naliteter i regionen bidrar till ett bredare utbud av musikformer. Det skapar 
nya möten, spännande upplevelser och ökad förståelse mellan olika kulturer. 
Musik i Syd är på många sätt en del av något större.
    Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har 
för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också utvecklan-
de. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet. musikisyd.se

 
2014. Idé och grafisk form Carita Rasmussen, kommunikatör Musik i Syd. Tryck TMG Tabergs, Växjö. Vi reserverar oss för ändringar i programmet.       

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

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

Kommunikatör/marknadsförare 
John Martin Bengtsson 
johnmartin.bengtsson@musikisyd.se 
072-324 54 00 

Grafisk formgivare 
Kajsa Nilsson 
kajsa.nilsson@musicavitae.com
0470-700 300 

Besöksadress: 
Utvandrarnas Hus
Vilhelm Mobergs gata 4 
Växjö

Postadress:
Konserthuset, 
Västergatan 13
352 31 Växjö

Telefon 0470-700 300

musicavitae.com 
@musicavitae 
#livetsmusik

Biljetter till 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 konsert-
orter ansvarar våra arrangörer för biljettförsäljningen.  
Mer information musicavitae.com

foto Kulturparken Småland




