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Musica Vitae är orkestern som tar livets 
musik till den enskilde lyssnaren. Med 
stringent elegans hanterar stråkmusi-
kerna konstmusikens alla världar. Här 
ryms barock och romantik likväl som 
modernism och samtida musik från 
olika genrer.
 Att lyssna till Musica Vitae är intimt 
och nära, storslaget och färgsprakande 
dramatiskt. Med konstnärlige ledaren 
Malin Broman i spetsen presenterar 
ensemblen okonventionella musikalis-
ka kombinationer och knyter ständigt 
nya kontakter med ledande solister, 
dirigenter och tonsättare, världen över. 
2017 svarade Musica Vitae för musiken 
vid årets Nobelprisbankett och en av 
orkestern och Malin Bromans senaste 
skivor, Fanny och Felix, fick strålande 
recensioner 2019.

Musica Vitae framträder på små och 
stora scener i Sverige och utomlands. 
Internationellt har orkestern välkomnats 
varmt i bland annat Kina, USA, Grekland, 
Schweiz, Tyskland och Spanien. Hösten 
2018 gjorde orkestern en bejublad turné 
till Japan, där man spelade inför full-
satta konserthus i Tokyo med omnejd. 
Orkesterns mångsidiga repertoar syns, 
hörs och recenseras regelbundet i både 
digital och tryckt media.

Säsongen 2019/2020 firar orkestern 
sitt 40-årsjubileum med en rad spekta-
kulära konsertprogram och gästande 
artister.

Musica Vitae har sitt säte i Växjö och är 
en del av Musik i Syd.

Musica Vitae Chamber Orchestra is 
the ensemble that brings live music – 
indeed the music of life – to each and 
every individual member of the audi-
ence. The vast realm that is art music is 
handled with the utmost precision and 
elegance by its string players. The reper-
toire consists of baroque and romantic 
as well as modernist and contemporary 
music from a wide variety of genres.
 Listening to Musica Vitae is intimate 
and close, magnificent and dramati-
cally colourful. Spearheaded by Artistic 
Director Malin Broman the ensemble 
presents musically unconventional 
constellations, continually forging new 
ties with leading soloists, conductors 
and composers worldwide. In the year 
2017 Musica Vitae performed at the 
Nobel Banquet in Stockholm, and in 
2019 the orchestra and Malin Broman 
released their latest CD, Fanny & Felix, 
that received a lot of praise.

Musica Vitae appear on stages big and 
small in Sweden and abroad. Interna-
tionally, the orch estra has been warmly 
greeted in China, the United States, 
Greece, Switzerland, Germany and Spain 
to name but a few countries. In Octo-
ber 2018 Musica Vitae made a highly 
successful tour to Japan with sold out 
concerts in Tokyo and around. Their ver-
satile repertoire is regularly seen, heard 
and reviewed in digital and print media. 

Musica Vitae Chamber Orchestra is ba-
sed in Växjö, Sweden, and is a part of the 
music institution Musik i Syd.
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Kära
publik,
Äntligen flyttar Musica Vitae och 
hela Växjödelen av Musik i Syd till ett 
gemensamt hus i Växjö, Nygatan 6. Det 
kommer att bli orkesterns nya hemma
scen och också en ny mötesplats för 
hela Växjös musikliv. Invigningen sker 
24–26 april då huset kommer sjuda av 
aktiviteter.

Vi går nu in i den andra halvan av Musi
ca Vitaes 40årsjubileum! Under hela vå
ren kommer detta att uppmärksammas 
och för att fira ordentligt har vi bjudit in 
artister i yppersta världsklass och också 
beställt inte mindre än tre nya verk.

Vår konstnärliga ledare Malin Bro
man inleder säsongen tillsammans med 
brittiske cellisten Robin Michael och 
hon leder i februari också en produk
tion tillsammans med kompositören 
Jesper Nordin. Vårsäsongen i Växjö av
slutas också tillsammans med Malin då 
hon bjuder på några personliga favoriter 
från sin tid med Musica Vitae. Malin 
Broman slutar som konstnärlig ledare 
i sommar men kommer gästa Musica 
Vitae minst en gång per säsong fram
över, så vi får fortsätta njuta av hennes 
enastående konstnärskap.

Vid sidan av Malin gästas vi av världs
trombonisten Christian Lindberg, som 
har komponerat en födelsedagshyllning 
till orkestern, och vi får också uppleva 
en av Sveriges mest älskade sångare, Olle 
Persson. Det unga franska stjärnskottet 
Mathilde Calderini bjuder på flöjtmusik 
och vår konsertmästare Dorota Siuda 
kommer presentera ett program med 
enbart polsk musik. Dessutom blir 
det ett kärt återseende i januari då vi 
tillsammans med Louise Hoffsten ger 
en repris av de konserter vi gav runt om 
i Skåne och Kronoberg i augusti och 
september 2019.
Andreas Lönnqvist,  
Orkesterchef Musica Vitae

Foto: Anders Bergön



4 Foto: Alexander Mahmoud

Hur skulle du själv vilja beskriva de 
år du verkat som konstnärlig ledare 
för Musica Vitae och det arbete ni 
gjort tillsammans?

– Kammarmusik med underbara 
människor. För mig är det så viktigt 
att man i arbetet utan dirigent tänker 
som en kammarmusiker. Alla behöver 
ta initiativ och som i alla ensembler 
behöver man utveckla alla delar av 
spelet och musicerandet. En kvartett har 
inte en enda repetition utan att prata 
om intonation, artikulation, att alla 

Tack
Efter fem år som konst-
närlig ledare för Musica 
Vitae avslutar Malin 
Broman sitt uppdrag 
sommaren 2020. Hon 
delar här med sig av sina 
tankar kring de senaste 
årens arbete tillsammans 
med orkestern.

Malin!



har samma idé om hur just denna fras 
ska fraseras och hur den passar in i det 
större sammanhanget. Det är verkligen 
inte överallt man kan gå så på djupet 
som här.

”När musiken blir kommunikation 
mellan människor då händer undret. 
Musiken blir ett samtal.” Så beskrev 
du musikens kraft när du började 
som konstnärlig ledare för orkestern. 
Hur skapar man detta samtal?

– Kommunikationen måste finnas 
där i en ensemble som vår, utan dirigent 
är vårt kroppsspråk det enda sättet att 
förmedla våra tankar och önskemål. 
Sedan har vi som orkester varit otroligt 
öppna för att ta in och samarbeta med 
andra konstformer. Kulmen av detta var 
vårt dansprojekt Rörelse i höstas. Jag har 
lärt mig mycket om kroppsspråk och 
kommunikationens kraft dessa år.

Är det någon produktion eller kon-
sert du har extra fina minnen från? 
Någon du är extra stolt över?

– CDinspelningar är viktiga, det 
blir som ett testamente över en period 
i ens musikaliska liv. Jag är så oerhört 
glad över alla lovord vi fått för skivan 
Fanny & Felix (2019). För mig var också 
Fanny Mendelssohns stråkkvartett ett 
viktigt verk – vi var först med att spela 
detta verk på kammarorkester! 

Självklart blir det en extra anspänning 
när man får spela i de stora konsert
salarna. Göteborgs konserthus med 
livestreaming var ett äventyr, våra kon
serter i Stockholms konserthus, turné 

till Schweiz för inte tala om Nobelmid
dagen! Men för min del måste jag också 
säga att jag tar med mig så många varma 
minnen från våra konserter i Växjö 
och det fantastiska mottagande vi får 
varje gång i Tingsryd. Jag tror att denna 
blandning av konsertarenor är något 
som är unikt för Musica Vitae och som 
gör ensemblen så flexibel, ödmjuk men 
också pushar till stordåd.

Finns det någon konsert där det 
kanske inte blev riktigt som du och 
orkestern tänkt er?

– Några större katastrofer har inte in
träffat dessa år! Inga strömavbrott, eller 
borttappade noter. Däremot har ni som 
publik kanske sett att jag läser noter på 
min iPad och vänder blad med en pedal. 
Pedalen slutade fungera vid ett tillfälle 
mitt i en konsert, men efter upprepade 
spelfel från min sida lutade som tur var 
Dorota, som satt bredvid mig, över sina 
noter så att jag kunde spela från dem!

Sommaren 2020 går du vidare med 
andra uppdrag. Var kan publiken se 
och höra dig spela framöver?

– Jag tog i höstas över Mellersta Öster
bottens Kammarorkester efter Sakari 
Oramo och kommer verka som konst
närlig ledare för dem. Sedan fortsätter 
jag att arbeta i Sveriges Radio Symfoni
orkester, med Kungsbacka Piano Trio 
och som gäst lite här och där. 

Men jag kommer också att fortsätta 
komma regelbundet till Växjö – det har 
ju varit som ett andra hem för mig och 
det upphör det inte att vara!

5
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basens  
perspektiv

Cellisten Robin Michael framträder med 
flera av världens främsta orkestrar, bland 
annat med så framstående ensembler 
som Orchestre Révolutionnaire et 
Romantique, Orchestra of the Age of 
Enlightenment och Orchestre Les Siecles 
i Paris. I denna konsert får vi möta den 
brittiske musikern när han musicerar 
tillsammans med Malin Broman och 
Musica Vitae i ett program som sätter 
fokus på baslinjens betydelse för mu
siken. Det blir bland annat musik från 
barocken av » den gamle « Bach, men 
också en konsert av hans kanske mest 
begåvade son, Carl Philipp Emanuel, 
som under sin levnad faktiskt var betyd
ligt mer känd än sin fader. Carl Philipp 
Emanuels cellokonsert är ett färgstarkt 
och mångsidigt verk som bjuder på såväl 
känslosam klagosång som översvallande 
gott humör. 

Som avslutning på konserten får vi höra 
en av Beethovens sena stråkkvartetter, 
hans kontrastrika och stämningsfulla 
fjortonde kvartett, som ibland kallas 
för den förnämsta stråkkvartett som 
någonsin har skrivits. Beethoven satte 
sina sista stråkkvartetter högst av alla 
sina kompositioner och allra högst 
värderade han sin fjortonde kvartett. 
Tyvärr fick han förmodligen aldrig 
tillfälle att höra sitt stycke uppföras före 
sin bortgång, men många efterlevande 
tonsättare värdesatte verket mycket högt. 
Robert Schumann menade att den här 
musiken hade en musikalisk storhet som 
var omöjlig att uttrycka i ord och när 
Schubert första gången hörde verket lär 
han ha sagt: »Vad finns det nu kvar för 
oss att skriva?«

Text: Axel Lindhe
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musik
J S Bach O Jesu Christ meins Lebens Licht
C P E Bach Cellokonsert A dur Wq. 172
Johann Adolf Hasse/Franz X. Richter
Fuga & Grave g-moll
Paus
Ludwig van Beethoven Stråkkvartett nr 14 
ciss-moll op. 131 

medverkande
Musica Vitae
Malin Broman violin och konstnärlig 
ledning
Robin Michael cello

speldatum
Ons 15/1 Öppen repetition Växjö 
Utvandrarnas hus 12.00 
Fre 17/1 Växjö Utvandrarnas hus 19.00 
(introduktion 18.15)
Lör 18/1 Tingsryd Söderportkyrkan 16.00
Sön 19/1 Hultsfred Valhall Folkets hus 16.00

Foto: Ailye Cornish

Foto: Alexander Mahmoud
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Hösten 2019 gjorde Musica Vitae och 
Louise Hoffsten en bejublad turné i söd
ra Sverige. Nu finns chansen att återigen 
uppleva detta färgstarka musikaliska 
möte då Louise Hoffsten och gitarrist 
Richard Krantz på nytt delar scen med 
Musica Vitae, denna gång i Växjö Kon
serthus under Kulturnatten.

Louise Hoffsten är en av landets mest 
folkkära artister med sin respektingi
vande 30åriga solokarriär som förutom 
bluesen även omfamnat genrer som 
rock, visa, folkmusik och jazz. Hon har 
även synts i tvprogram som Stjärnorna 
på slottet, Melodifestivalen och Så mycket 
bättre. Richard Krantz är en av Sveriges 
mest framstående gitarrister inom pop, 
rock och blues och har spelat med flera 

musik
Louise Hoffsten m fl.

medverkande
Musica Vitae
Dorota Siuda konsertmästare
Louise Hoffsten sång
Richard Krantz gitarr

speldatum
Lör 25/1 Växjö Konserthus 18.00

av landets mest kända artister.
Konserten kommer bjuda på flera av 
Louise Hoffstens kända låtar, såsom Let 
the best man win och Only the dead fish 
follow the stream, men också finstämda 
visor och någon jazzstandard.

Louise Hoffsten
musica vitae
Kulturnatt med
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Våren 2020 flyttar Musik i Syd till nya, ändamålsenliga och 
efterlängtade lokaler på Nygatan 6 i Växjö. I ett av stadens 
äldsta hus samlas verksamheten under ett och samma tak 
och äntligen får Musica Vitae ett eget hem och Växjö en ny 
konsertsal med nära 300 platser! Här tillgängliggörs en ny 
scen för kommunens många kultur- och musikaktörer i det 
som vi hoppas ska bli ett musikens vardagsrum – en plats där 
man känner sig hemma!

Men en konsertsal kräver en flygel och det instrument som 
följt orkestern fram tills idag har gjort sitt, efter lång och tro-
gen tjänst. Vi startar därför en flygelfond, där du kan bidra till 
att en ny Steinway-flygel hittar vägen till Nygatan i Växjö.

Hjälp oss genom att köpa tangenter eller strängar – välj den 
ton du gillar bäst! Växjös egen världspianist, Per Tengstrand, 
har redan gjort sitt val: tvåstrukna diss/ess, eftersom » det är 
mycket färger i den tonen «.
 På Musica Vitaes hemsida, musicavitae.com, kan du se vilka 
tangenter som är till salu och det är principen först till kvarn 
som gäller. Alla tangentägare och donatorer kommer att upp-
märksammas i vår nya sal.

Stort och varmt tack för ditt bidrag!

hur gör jag?
Är du privatperson, företag 
eller förening? Alla är välkomna 
att bidra genom att swisha till 
123 088 47 75 (mottagare Musik i 
Syd AB) eller betala in valt belopp 
på BG 5497-0744. Märk din inbe-
talning med »Flygel Växjö«.

EN FLYGEL 
TILL NYGATAN

prislista: 
Tangent – 2 500 kr (ange öns-
kad ton i meddelanderaden)
Sträng – 500 kr

Vill du bidra med ett helt 
ackord? Välkommen att 
donera 10 000 kr eller mer.
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Den flerfaldigt prisbelönade tonsätta
ren Jesper Nordin har skrivit musik för 
ensembler som Göteborgssymfonikerna, 
Kungliga Filharmonikerna och Sveriges 
Radios Symfoniorkester och för utländ
ska orkestrar som exempelvis Finlands 
radios symfoniorkester och BBC Scot
tish Symphony Orchestra. Han har själv 
beskrivit sin musik som en slags modern 
konstmusik som har sina rötter i rock 
och folkmusiken. Här får vi tillfälle att 
bekanta oss med Nordins spännande 
och framåtblickande elektroakustiska 
musik när den möter barockens och 
romantikens mästare.

Efter paus får vi ta del av Brahms 
andra stråkkvintett som är ett praktfullt 
verk som innehåller det mesta. Här hörs 
såväl wienervals som ungersk csárdás, 
men framför allt bjuder stycket på rika 

portioner av de kvaliteter som Brahms 
var så skicklig i att skildra i toner; det 
skiftande spelet mellan ljus och skugga 
och det ömsint vackra vemodet och 
melankolin. Härligt stämningsfull och 
melankolisk musik var också ett signum 
för den engelske barockmästaren Henry 
Purcell, som har kallats » den viktigaste 
brittiskfödde tonsättaren vid sidan om 
Elgar «. Han är förmodligen mest känd 
för sin opera Dido och Aeneas, men 
Purcell komponerade också mängder av 
annan musik trots att han endast blev 36 
år gammal. Redan som 20åring kom
ponerade han sina Fantazias, som anses 
vara hans första betydande kompositio
ner. Här uppvisar han ett mästerskap i 
kontrapunkt som inte för inte har jäm
förts med Bachs Die Kunst der Fuge.

blickar
framåt
och bakåt
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musik
Henry Purcell Fantazia nr: 1, 5, 6 & 12
Henry Purcell In nomine for 7 parts
Jesper Nordin 3rd Retrospective for Violin 
and String Orchestra – uruppförande
Paus
Johannes Brahms Stråkkvintett nr 2 
G-dur op 111

medverkande
Musica Vitae
Malin Broman violin och konstnärlig 
ledning
Jesper Nordin elektronik

speldatum
Tor 13/2 Ljungby Ljungberg muséet 19.00
Fre 14/2 Växjö Palladium 19.00
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musik
Christian Lindberg Ero Arctica för 
alttrombon och stråkar
Jean Sibelius Impromptu för stråkar
Grażyna Bacewicz Konsert för stråkar
Paus
G P Telemann Don Quixote, svit
Christian Lindberg Musica Vitae för 
trombon och stråkar – uruppförande

speldatum
Tor 27/2 Osby kyrka 19.00
Fre 28/2 Växjö Konserthus 19.00  
(introduktion 18.15)
Lör 29/2 Tingsryd Söderportkyrkan 16.00
Sön 1/3 Malmö Palladium 15.00

medverkande
Musica Vitae
Christian Lindberg
solist och dirigent



Den färgstarke och karis
matiske Christian Lindberg 
är något av musikalisk tusen
konstnär. Han fick sitt stora genom
brott 1990, då han som trombonsolist 
framförde Jan Sandströms Motorcykel-
konsert iförd rött skinnställ. Numera 
är Lindberg en musikalisk superstjärna 
som turnerar över hela världen. I den 
internationella facktidskriften Brass 
Bulletin blev han framröstad som en av 
1900talets störste blåsare, tillsammans 
med bland andra Miles Davis och Louis 
Armstrong. Vid denna konsert har vi 
förmånen att få uppleva en fullblods
musiker i alla hans tre roller: som 
dirigent, solist och tonsättare. Som ett 
led i Musica Vitaes jubileumsfirande 
har orkestern och Lindberg satt ihop ett 
härligt omväxlande program med musik 
från olika tidsåldrar. En hyllning till 

både musiken och livet.
På programmet står en konsert 

för alttrombon av Lindberg själv och 
gripande musik av Jean Sibelius i form 
av hans Impromptu för stråkar. Därefter 
blir det härligt fantasifulla, rytmiska och 
virtuosa tongångar av polska tonsättaren 
Grażyna Bacewicz, nämligen hennes 
suggestiva Konsert för stråkar. Efter paus 
reser vi tillbaka till barocken tillsam
mans med Telemann och hans svit – 
Don Quixote – med musik som bygger 
på Cervantes parodiska riddarroman. 
Konserten avrundas med uruppförandet 
av Christian Lindbergs födelsedags
hyllning till orkestern: Musica Vitae för 
trombon och stråkar. Varmt välkommen 
till en praktfull konsert som har alla för
utsättningar att bli en upplevelse utöver 
det vanliga!

Musiken
&
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Mathilde Calderini gjorde succé tillsam
mans med Musica Vitae på festivalen 
Malmö Chamber Music 2018 och har 
framträtt på så prestigefulla konserthus 
som Kioi Hall i Tokyo, Royal Festival 
Hall i London och Concertgebouw 
i Amsterdam. Här får vi tillfälle att 
stifta närmare bekantskap med denna 
unga lovande musiker i ett program 
som spänner över flera tidsåldrar. Från 
Calderinis hemland Frankrike hör vi 
läckra och färgskimrande klanger ur 
Maurice Ravels populära svit Gåsmors 
sagor och musik av den under sin levnad 
så uppskattade Cecile Chaminade. Efter 
hennes död föll hennes musik i glöm
ska, men har de senaste åren upplevt en 
välförtjänt renässans. Det serveras också 
italienska tongångar i form av Respighis 
charmiga och rytmiska Antika Danser 

samt musik av hans landsman Saverio 
Mercadante. Mercadante blev under sin 
levnad främst berömd som operaton
sättare (han skrev över 60 operor), men 
är idag mest känd för sin virtuosa och 
dansanta Flöjtkonsert i e-moll.

Som ett led i Musica Vitaes jubileums
firande uppförs också ett nyskrivet 
stycke av tonsättaren, tidigare orkester
chefen samt tillika grundare av orkes
tern Thomas Liljeholm. I sitt verk blick
ar han tillbaka på sin långa karriär som 
tonsättare, därav verkets titel. Med hans 
egna ord: » I föreliggande verk Lämning-
ar återvänder jag till en svunnen tid, en 
fantasivärld långt bortom men ändå så 
nära. Mina byggstenar, kvarlevorna, ska
par näring och inspiration – lämningar 
från en svunnen tid. «



Hör uruppföran-
det av Thomas 
Liljeholms verk 
Lämningar.!musik

Maurice Ravel ur Gåsmors sagor
Cecile Chaminade Flöjtconcertino op. 107
Ottorino Respighi Antika danser nr 3
Paus
Thomas Liljeholm Lämningar – uruppförande
Saverio Mercadante Flöjtkonsert e-moll op. 57

speldatum
Fre 13/3 Växjö Palladium 19.00
Sön 15/3 Höör Kulturhuset Anders 16.00

medverkande
Musica Vitae
Mathilde Calderini flöjt
Wolfgang Schröder
konsertmästare och ledare
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olen
Visste du att Polen är ett av våra när
maste grannländer? Mellan sydöstra 
Skåne och den polska nordkusten är det 
bara 15 mil. Men trots att Polen dess
utom är ett land som spelat stor roll i 
vårt eget lands historia, är det ganska 
okänt för många av oss. Välkommen att 
följa med på en spännande resa, där du 
tillsammans med Musica Vitae och his
torikern Anders Fröjmark får chansen 
att lära känna vårt grannland lite när
mare genom musikaliska och historiska 
nedslag i landets rika historia.

Vi startar med wienklassiska och 
smäktande tongångar av 1800talston
sättaren Stanisław Moniuszko. Därefter 
hörs musik av 1900talskompositören 
Bloch, nämligen hans laddade och 
förtätade verk Layers of Time, och ett 
nutida mästerverk av Mikołaj Górecki 
(son till Henryk Górecki). Efter paus få 
vi bekanta oss med Grażyna Bacewicz. 
Detta underbarn var inte bara tonsättare 
utan också en framstående violinist som 

turnerade över hela Europa. De senaste 
åren har hennes musik uppmärksam
mats allt mer och inte minst hennes 
kompositioner för stråkar anses tillhöra 
det bästa som skrivits i sin genre över
huvudtaget.

Även violinvirtuosen och tonsättaren 
Henryk Wieniawski var en naturbegåv
ning och antogs till Pariskonservatoriet 
som åttaåring. Här får vi njuta av Musica 
Vitaes egen konsertmästare Dorota Siu
das spel när hon tar sig an Wieniawskis 
känslosamma Légende, ett stycke som 
han skrev som en kärleksförklaring till 
sin blivande fru Isabella Hampton. Till 
sist avrundas kvällen med Karłowicz 
romantiska Serenad för stråkar.

Konserten ramas in 
av Anders Fröjmark, 
docent i historia vid 
Linnéuniversitetet, 
som gör nedslag i 
Polens historia och 
polsk-svenska relatio-
ner genom tiderna.

vår okända granne

!
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musik
Stanisław Moniuszko Sats 1 (Allegro) ur Stråkkvartett 
nr 1 d-moll
Augustyn Bloch Layers of Time (Warstwy czasu)
Mikołaj Górecki Concerto Notturno
Paus
Grażyna Bacewicz Kvartett för 4 violiner
Henryk Wieniawski Légende
Mieczysław Karłowicz Serenad för stråkar op. 2

medverkande
Musica Vitae
Dorota Siuda violin, musikalisk ledning
Anders Fröjmark historiker, berättare

speldatum
Ons 25/3 Öppen repetition Växjö Utvandrarnas hus 12.00
Fre 27/3 Växjö Linnéuniversitetet Ikea-salen 19.00
Lör 28/3 Tingsryd Söderportkyrkan 16.00

Dorota Siuda, konsert-
mästare Musica Vitae.
Foto: Alexander Mahmoud
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musica vitaes nyhetsbrev
Vårt nyhetsbrev samlar information om 
aktuella konserter, öppna repetitioner 
och andra aktuella händelser kring 
orkestern. Anmäl dig som prenumerant 
på vår hemsida eller vid någon av våra 
konserter.
musicavitae.com

Kulturkompis ger asylsökande, 
ny anlända och etablerade svenskar 
möjligheten att gå på kulturaktiviteter 
gratis tillsammans i sin stad. Musica 
Vitae är med i projektet och erbjuder 
konsertupplevelser ur vårens program.

Hur blir jag kulturkompis?
Kulturkompis är en del av Studie-
förbundet Bilda och mer info finns på 
kulturkompis.nu.

musica vitae och kulturkompis

öppna repetitioner, 
introduktioner och samtal
Musica Vitae är mer än bara konserter, vi 
gillar att umgås med vår publik och att 
hitta nya former för musiken.
 Under våren har vi två öppna repetitio-
ner, 15/1 och 25/3 och håller introduktion 
till konserterna i Växjö den 17/1 samt 28/2. 
Och sist men inte minst håller vi dubbla 
inivgningskonserter 24/4 när Nygatan 6 
invigs, vår nya hemmascen i Växjö. 

Mera 
Musica Vitae!

följ oss på sociala medier

@musicavitaeswe
@musicavitae

växjö konsertförening
Vi arbetar nära våra vänner i Växjö 
Konsertförening som är en ideell fören-
ing som arbetar för att stärka intresset 
för konstmusiken i Växjö med omnejd. 
Under våren samarbetar vi kring kon-
serterna 17/1, 14/2, 28/2, 13/3, 4/4, 24/4 
och 12/6.  
vaxjokonsertforening.se
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En timme för jorden  
– Earth Hour

A som i Ask, E som i Ek och J som 
i Jordgubbe. Kom och ta del av 
sångerna och naturen i Majas värld 
tillsammans med Musica Vitae och 
vår uppskattade programvärd Olle 
Steimer. Det blir en musikalisk lek ge
nom alfabetet med Kerstin Andebys 
tonsättningar av barnbokskonstnären 
Lena Anderssons verser ur klassikern 
Majas alfabet. Självklart bjuds publi
ken in att sjunga med!
Rekommenderas från 4 år.

majas 
alfabets-
sånger

medverkande
Musica Vitae
Olle Steimer – programvärd

speldatum
Lör 4/4 Växjö Utvandrarnas hus 15.00

Under domkyrkans valv fladdrar le
vande ljus i kapp med sång och musik, 
diktläsning och personliga reflektioner, 
när ett flertal av Växjös kulturaktörer går 
samman för att uppmärksamma Earth 
Hour. Biskop Fredrik Modéus är vår 
ciceron, och den pampiga domkyrko
orgeln får den här kvällen klara sig utan 
elektricitet, då bälgarna förses med luft 
av gamla tiders orgeltrampare.

ett samarbete mellan
Musik i Syd, Musica Vitae, Domkyrko-
musiken, Det fria ordets hus, Linnéuni-
versitet, Kulturparken Småland, Växjö 
Stadsbibliotek

speldatum
Lör 28/3 Växjö domkyrka 20.30 – 21.30
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musik
Arvo Pärt Cantus in Memoriam B Britten
Allan Pettersson ur Barfotasånger

Min längtan
Blomma säj
Han skall släcka min lykta
Blomma vid min fot

Allan Pettersson sats 2 ur Konsert för 
stråkar nr 2
Allan Pettersson ur Barfotasånger

Herren går på ängen
Du Vet
Mens flugorna surra
En spelekarls himlafärd

Paus
Franz Schubert Fyra sånger

Wohin? (ur Die Schöne Müllerin)
Mein! (ur Die Schöne Müllerin)
Die Forell (ausgewählte lieder)
Auf der Bruck (ausgewählte lieder)

AntonÍn Dvořák Stråkserenad

medverkande
Musica Vitae
Olle Persson baryton

Te
xt

: A
xe

l L
in

d
h

e 
Fo

to
: M

at
s 

B
äc

ke
r



sånger och 
serenader

speldatum
Tor 23/4 Olofström Folkets hus 19.00
Fre 24/4 Växjö Nygatan 6 17.00 & 19.30 
Invigningskonserter (kortat program)
Lör 25/4 Tingsryd Söderportkyrkan 16.00
Sön 26/4 Landskrona teater 16.00

Barytonen Olle Persson är en av Sveriges 
mest framstående och mångsidiga sång
are. Han är lika hemmastadd på opera 
och musikalscenerna som i kammar
musikaliska sammanhang. Vid denna 
konsert, som också innebär en sedan 
länge eftertraktad premiär för Musica 
Vitaes nya konsertlokal på Nygatan 6, 
tolkar han tillsammans med orkestern 
musik av Franz Schubert och Allan 
Pettersson. Av Schubert hör vi bland 
annat musik ur hans kanske främsta 
sångcykel, Die Schöne Müllerin och av 
Allan Pettersson hörs hans Barfotasång-
er, där han faktiskt tagit intryck av just 
Schuberts lieder. Dessa självbiografiska 
och längtansfulla sånger, där Pettersson 
reflekterar över sin ofta svåra och fattiga 
barn och ungdomstid, tillkom relativt 
tidigt i hans karriär. Senare i livet skulle 

dessa fängslande kompositioner bli vik
tiga inspirationskällor för hans berömda 
symfonier. 

Men vi får också höra Musica Vitae 
framföra romantiska och moderna mäs
terverk på egen hand. Antonín Dvořáks 
gripande och romantiska Stråkserenad 
är kanske det mest sångbara och melo
diska verk han någonsin komponerade. 
Sångbart kan man också kalla Arvo 
Pärts fascinerande verk Cantus in Me-
moriam Benjamin Britten. Den estniske 
tonsättaren skrev stycket i sorg och 
saknad efter Brittens bortgång. Verket är 
inspirerat av gregoriansk sång och här 
visar Pärt vilken mästare han är när det 
gäller att framkalla en ljus och effektfull 
musikalisk rikedom utifrån ett ytterst 
litet klangmaterial.

Invigningskonsert 
24 april på Musica 
Vitaes nya hem-
mascen; Nygatan 6 
i Växjö. Läs mer på 
nästa uppslag.

!
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I början av 2020 flyttar Musik i Syd till nya, ändamålsenliga 
och efterlängtade lokaler på Nygatan 6 i Växjö. I ett av stadens 
äldsta hus samlas institutionens hela verksamhet under ett 
och samma tak. Äntligen får Musica Vitae, som samtidigt firar 
sitt 40årsjubileum, ett eget hem! Samtidigt får Växjö en ny 
konsertsal med nära 300 platser som självklart kommer att till
gängliggöras för kommunens många kultur och musikaktörer.

Huset kommer att hållas öppet varje vardag mellan klockan 
11 och 14 för information och biljettköp i det som vi hoppas 
ska blir ett musikens vardagsrum – en plats där alla kan känna 
sig hemma!

Nygatan 6 blir också hemvist för Smålands Musikarkiv med 
möjlighet att boka besök för att ta del av arkivets samlingar. 
Förutom konsertsalen skapas också ett vackert konferens
rum som kan bokas till mindre möten och samman komster. 
Här gör sig husets historia påmind genom det vackra välvda 
trä taket. I anslutning till de båda salarna finns ytor för paus
servering och musikcaféer.

Efter en längre generalpaus förs nu en publik tradition vidare 
på Nygatan 6. Musik i Syd övertar en kulturhistorisk byggnad 
med många minnen som nu möter nya former och ny verk
samhet. Här kommer att planeras, produceras, repeteras och 
konserteras. Ett hus för barn och vuxna, för den bästa musiken 
i alla genrer och Du är välkommen hit!

med Plats för musik!

@nygatan6

invigning

Nygatan 6 – med plats för musik • Nygatan 6 Växjö
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invigning
Kom och var med vid invignings helgen 

av Växjös nya konsertscen och musikhus 
Nygatan 6! Tre dagar då Musik i Syd fyller 
de nyrenoverade lokalerna med massor 
av musik och vi snickrar just nu intensivt 

på invigningsprogrammet. Redan nu 
kan utlovas medryckande folk musik, lek-

fulla familjekonserter, svängig jazz och 
presentation av verksamheten i huset. 

Självklart är det Musica Vitae som håller 
invigningskonsert, och dubbla sådana 

(se sidan 21), den 24 april!

jazz

Musica Vitae
folkmusik

öppet arkiv
smålands 
musikarkiv

nygatan 6
24 – 26 april 2020

Följ @nygatan6 på Facebook och Instagram för senaste nytt! 

Nygatan 6 • Växjö

familje-
konserter



speldatum
Fre 15/5 Växjö Nygatan 6 19.00

medverkande
Musica Vitae

Vilket är ditt favoritstycke? Kanske kan 
Musica Vitae spela det för dig i denna 
önskekonsert. I mars kan du som publik 
gå in på Musica Vitaes hemsida och rös
ta bland ett antal fantastiska verk och de 
stycken som får flest röster sätts sedan 
samman till en helt unik repertoar. Blir 
det något av Mozart, Wirén, Roman eller 
något helt annat? Ta chansen och var 
med och utforma din önskekonsert!

Röstningen sker i mars, håll utkik på 
Musica Vitaes hemsida och sociala 
medier.

Önske-konsert

Rösta på dittfavoritstycke!
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framtidens

tonsättare
Enrico Scaccaglia 
Emil Enström
(Malmö Musikhögskola)

Marcus Andersson
Tove Kättström
(Högskolan för scen och musik  
Göteborg)

Erik Lindh
Arne Björk
(Kungl. Musikhögskolan Stockholm)

medverkande
Musica Vitae
Michael Bartosch – dirigent

speldatum
Fre 29/5 Växjö Nygatan 6 19.00

Många idag etablerade tonsättares kar
riärer har tagit sin början i detta projekt 
som Musica Vitae inledde för över tjugo 
år sedan. Unga tonsättare vid landets tre 
största musikhögskolor bjuds in att skri
va varsitt verk för orkestern som sedan 
uppförs i denna konsert. Repetitionerna 
leds som alltid av Michael Bartosch och 
tonsättarna själva är med under repeti
tionerna och arbetar tillsammans med 
orkestern för att kunna bjuda publiken 
på en konsert med kreativ och nyska
pande musik. Fri entré.

ton- 
sättare

Foto: Alexander Mahmoud
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malins
favoriter

medverkande
Musica Vitae
Malin Broman 
violin, konstnärlig ledning

speldatum
Fre 12/6 Växjö Nygatan 6 19.00

Efter fem år slutar Malin Broman som 
konstnärlig ledare för Musica Vitae. 
Kom och fira henne i denna konsert där 
Malin själv väljer ut ett antal favori
ter från sin tid med orkestern. Och 
misströsta inte, Malin kommer fortsätta 
arbeta med Musica Vitae som regel
bunden gäst. 
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Bild ovan, övre raden fr vänster:
Richard Müller – cello, alternerande 
stämledare 
Henrik Gårsjö – violin
Erika Sävström Engman – violin
Joel Larsson – kontrabas
Edith Westerholm Kiendl – violin
Mårten Sundén – violin, stämledare
Marco Mazzeo – violin

Bild ovan, undre raden fr vänster:
Vladimir Iourtchik – violin 
Marie Ring – viola
Daniel Eklund – viola, stämledare
Dorota Siuda – konsertmästare
Anna Widlund – viola, vik.
Daniel Tengberg – cello, solocellistFoto: Alexander Mahmoud

musica
vitae



Henrik Gårsjö violin
Richard Müller cello,  
alternerande stämledare

Malin Broman violin, konstnärlig ledning

Matthijs van Gestel violin



Dorota Siuda konsertmästare

Erika Sävström Engman violinJoel Larsson kontrabas
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Edith Westerholm Kiendl violinMarco Mazzeo violin

Mårten Sundén violin, stämledare
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Vladimir Iourtchik violin

Daniel Tengberg cello, solocellistMarie Ring viola

Daniel Eklund viola, stämledare



I och med Musica Vitaes flytt till nya lo-
kaler på Nygatan 6 i Växjö under våren 
2020 kommer allt inte riktigt vara som 
vanligt. Våra konserter i Växjö kommer 
ske på olika scener i stan under våren, 
nytt biljettsystem kommer fasas in 
m m. Vi hoppas ni som publik har över-
seende med detta och välkomnar er till 
invigningskonsert i vår nya konsertsal 
i april!

biljetter
Biljetter till våra konserter i Växjö bokas 
och köps via ticketmaster.se eller 
Biljettcentrum på Växjö stadsbibliotek, 
tel 0470 – 416 00. Till vårens konserter 
i Utvandrarnas hus, Palladium och 
Nygatan 6 rekommenderas förköp 
men biljetter kan även köpas på plats 
ca 45 minuter innan konserten börjar. 
Betalning med kort eller Swish gäller, 
det finns inte möjlighet att betala med 
kontanter. 
 På övriga konsertorter ansvarar våra 
arrangörer för biljettförsäljningen.

konserterna
Detta konsertprogram ger dig en över-
blick över vårens evenemang. Even-
tuella ändringar och uppdateringar 
läggs ut i evenemangskalendern på vår 
hemsida. Du är också välkommen att 
ringa eller maila produktions assistent 
Katrin Johansson.

tillgänglighet
Musica Vitaes konserter är för alla. De 
flesta scener vi spelar på i Växjö under 
våren, ligger i entréplan alternativt har 

tillgång till hiss, hörslinga finns liksom 
toalett och parkering för personer med 
funktionsvariationer. 
 Kontakta oss gärna för mer informa-
tion om tillgänglighet.

om musik i syd
Musica Vitae är en del av Musik i Syd 
som är en musikinstitution i Skåne och 
Kronoberg med syfte att ge människor 
tillgång till skapande och levande 
musikupplevelser. Varje dag och varje 
vecka på året arbetar Musik i Syd med 
att presentera och förmedla musik av 
högsta professionella nivå för en stän-
digt växande publik i alla åldrar. 
 Vi är visionära och innovativa och vårt 
utbud levandegörs på landsbygden 
och i tätorten, i skolor och konsertsalar, 
genom stora festivaler men också i de 
små och intima sammanhangen. Det 
är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av 
en aktiv kulturpolitik.
 Vi som arbetar med, och älskar musik, 
vet vilken stor betydelse musiken har 
för många. Musik berör, ger tröst, gläd-
je, gemenskap och är också utvecklan-
de. Musik berättar om livet – musik är 
en väsentlig del av livet.
 Musik i Syd Channel är Musik i Syds 
egen digitala musikkanal med konsert-
upplevelser, reportage och intervjuer. 
Här finns också Musica Vitae
representerade.

musikisyd.se musikisydchannel.se

bra att veta
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Andreas Lönnqvist 
Orkesterchef 

andreas.lonnqvist@musicavitae.com
070 – 643 91 20

Besöksadress
Utvandrarnas hus
Vilhelm Mobergs gata 4
Växjö

Postadress
Konserthuset
Västergatan 13
352 31 Växjö

Katrin Johansson 
Produktionsassistent

katrin.johansson@musicavitae.com
070 – 242 12 28

Kajsa Nilsson 
Kommunikatör/Grafisk formgivare

kajsa.nilsson@musikisyd.se
070 – 602 63 23

musicavitae.com
På vår hemsida hittar du evenemangs-
kalender med konserter, pressmaterial, 
kontakt uppgifter med mera. Följ oss gär-
na på Facebook, Instagram och YouTube.
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Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. 
Besök vår hemsida för senaste information.

Musica Vitae 
finansieras av:

MUSICA VITAE

S
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S O N G E N 2 0 1 9/2020


