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Välkommen
på konsert!

Foto: Lina Alriksson

Nordiskt ljus
Musica Vitae
Christina Åstrand
ledare och
violinsolist

Det är en varm
sommardag
i Växjö när jag sätter mig ner för att skriva detta. Det är ovanligt
lugnt och tyst på Nygatan 6, och de flesta i personalen är fortfarande på sin välförtjänta semester. Jag är här i ett par dagar
till för att knyta ihop några lösa trådar inför hösten och börjar
reflektera över våren som varit. Jag slås av en djup känsla av
tacksamhet – tacksamhet över att vi kunnat välkomna publiken tillbaka till vårt fina hus Nygatan 6, tacksamhet för alla
konserter i Sverige och utomlands som Musica Vitae har kunnat genomföra under året, och även tacksamhet för de fantastiska musikerna i orkestern som har varit så vänliga, välvilliga
och entusiastiska när planerna har fått ändras i sista minuten.
En person ur publiken kom nyligen fram till mig efter en
konsert på Nygatan och sa ”det är alltid en så välkomnande
atmosfär här”. Jag bevittnade själv denna vänlighetskänsla
när jag flyttade till Växjö i början av året och togs emot med
öppna armar både till en ny stad och en ny arbetsplats. Vilken
ära att få jobba i en bransch som har en sådan påverkan på
människor, och således samhället i stort!
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Nu när jag blickar fram mot
höstens program så är det
min uppriktiga förhoppning
att du, kära läsare, känner
dig lika välkommen när du
besöker någon av Musica
Vitaes många konserter de
kommande månaderna,
oavsett om det är ”hemma”
på Nygatan 6 i Växjö, eller på
någon av våra många konserter i Kronoberg, i Skåne,
Kalmar, Halland eller till och
med utomlands!
Musikens språk känner
inga gränser, och vi ser
fram emot att fortsätta förmedla livets musik
– musica vitae - till er.

Emily Tatlow
Verksamhetschef
Nygatan 6/Musica Vitae
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Nygatan 6
vår hemmascen
i Växjö
I ett av Växjös äldsta hus, tidigare kallat
Baumgartenska gården, huserar sedan
mars 2020 Musik i Syd tillsammans med
sin kammarorkester Musica Vitae, och
Smålands Musikarkiv.
Den drygt 200 år gamla byggnaden
var under några år på 1920-talet hem
för Växjö Folkets Hus, men är för många
mest känd som Växjö domkyrkas gamla
församlingshem.
När Musik i Syd flyttade in hela sin
Kronobergs-baserade verksamhet
under ett och samma tak, fick Växjö
ett nytt centralt beläget kulturhus,
som självklart har tillgängliggjorts för
kommunens många kultur- och musikaktörer och föreningar, där flera redan
har hunnit göra Nygatan 6 till sin nya
återkommande spelplats.
Innanför de gulputsade väggarna
kan nu publiken njuta av ett brett utbud
av kultur med Musica Vitae i centrum.
Här samsas västerländsk konstmusik
med alla tänkbara andra genrer, allt av
yppersta klass – det finns något för alla
åldrar och smaker.
Nu när Musica Vitae äntligen efter drygt
40 års verksamhet fått ett efterlängtat
hem, öppnar sig nya möjligheter för oss
att möta vår hemmapublik vid konserter
och diverse kringarrangemang, bl a i
form av pausservering i vårt mysiga café.
Musikerna har nu sin vardag på Nygatan
där det förutom konsertsal även finns
repetitionslokal, övningsrum och kontor
för administrationen. Verksamheten
utvecklas ständigt, och med en fast
hemmascen kan vi erbjuda såväl gammal som ny publik många spännande
musikaliska möten.
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Välkomna hem till oss på Nygatan 6!

Foto: Lina Alriksson
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Nordiskt

NORDISKT LJUS
Onsdag 14 september
Öppen repetition
kl. 12.00–12.45
Nygatan 6, Växjö
Fredag 16 september
Konsert kl. 19.00
Nygatan 6, Växjö
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ljus

”Norden är en fantastisk plats, vi
har en gemenskap, men också var
och en vår identitet. Vi lär oss och
inspirerar varandra, och har gjort det
i hundratals år. I naturen har vi allt
från de högsta bergen, de djupaste
sjöarna och plattaste landskapen.
Men tillsammans har vi ljuset.”
Christina Åstrand

Nordiska klanger framförs av Musica Vitae och Christina Åstrand, till
vardags 1e konsertmästare i Danska
Radions Symfoniorkester. Musiken
vi bjuds på är bl a av danske Carl
Nielsen, svenska Elfrida Andrée och
den samtida norske kompositören
Eivind Buene.

Musica Vitae
Christina Åstrand
ledare och violinsolist
program
Jean Sibelius
Norden (arr. Per Salo)
Einojuhani Ratuavaara
Divertimento
Signe Lykke
Eyes opened
Glazed by a milky film of sleep
för soloviolin och stråkorkester
Elfrida Andrée
Andante quasi recitativo
Eivind Buene
Schmattend…

foto: Bjarne Stær
Valerie Rabchenyuk

Carl Nielsen
Liten svit
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Foto: Lienbacher

Musica Vitae
Benjamin Schmid
ledare och violinsolist
program
W A Mozart
Divertimento K.136
Camille Saint-Saëns
Havanaise för violin och orkester
Darius Milhaud
Le Boeuf sur le Toit
Erich Wolfgang Korngold
Symfonisk serenad för stråkar
B-dur Op. 39
Tillsammans med vår konstnärlige
ledare Benjamin Schmid bjuder vi
på virtuosa toner och grandios
stråkorkestermusik. Ett av Mozarts
divertimenti samsas med Milhauds
humoristiska Oxen på taket och
dessutom spelar vi Korngolds
underbara Symfoniska Serenad.
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Musica Vitae har
precis kommit
tillbaka hem från
festivalen Classix
i Kempten där
Benjamin Schmid är
konstnärlig ledare.
Vi är mycket
stolta över att ha
bjudits två år i rad
till denna festival.

Nyanser
av en violin

TURNÉ NYANSER AV EN VIOLIN
Onsdag 12 oktober
Öppen repetition kl. 12.00–12.45
Nygatan 6, Växjö
Fredag 14 oktober kl. 19.00
Nygatan 6, Växjö
Lördag 15 oktober kl. 16.00
Söderportkyrkan, Tingsryd
Söndag 16 oktober kl. 17.00
Kulturhuset Kristallen, Nybro

Foto: Lina Alriksson
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TURNÉ
ETT KÄRT ÅTERSEENDE
Fredag 28 oktober
Konsertintroduktion med
Malin Broman kl. 18.15–18.30
Konsert kl. 19.00
Nygatan 6, Växjö
Lördag 29 oktober kl. 16.00
Söderportkyrkan, Tingsryd
Söndag 30 oktober
kl. 16.00 Kulturhuset Najaden,
Halmstad
Brittisk musik blir det i denna
konsert där Malin Broman
återvänder till Musica Vitae
tillsammans med sopranen
Ruby Hughes. Sånger av
Frank Bridge och Henry Purcell, samt Brittens underbara
Variationer över ett tema av
Frank Bridge står på programmet. Dessutom bjuder vi
på ett uruppförande av Helen
Grime, en av världens mest
efterfrågade tonsättare idag.

program
Henry Purcell
By beauteous softness
mix’d with majesty
Frank Bridge
3 sånger för sopran,
viola och stråkorkester
(arr. Marco Mazzeo)
Henry Purcell
See even Night
herself is here
ur The Fairy-Queen
Helen Grime
It will be spring soon
(Uruppförande)
Benjamin Britten
Variationer över ett
tema av Frank Bridge

Ett kärt
återseende

Musica Vitae,
Malin Broman ledare och solist
Ruby Hughes sopran

Foto: rubyhughes.com malinbroman.com

13

Foto: Smålands Musikarkiv
emaproject.eu

Alla tiders
musik
Följ med Ensemble Mare Balticum och Musica Vitae i musikens
vindlande språng mellan historia, framtid och samtid. Musikprofessor Mattias Lundberg guidar oss med lättsam och lärd hand genom
några av musikhistoriens krokiga vägar. Till sin hjälp har han Musik
i Syds ensemble för tidig musik och kammarorkester, i deras första
gemensamma produktion någonsin. Ingen kronologisk ordning,
tvära kast och överraskande kopplingar utlovas. Med andra ord: det
är bara att slå sig ned och bli hänförd.
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Foto: Håkan Sjöström

Musica Vitae & Ensemble Mare Balticum
Dorota Siuda ledare
Professor Mattias Lundberg konferencier

TURNÉ ALLA TIDERS MUSIK
Torsdag 24 november
kl. 18.00
Kulturkvarteret
Kristianstad
Fredag 25 november
kl. 19.00
Nygatan 6 Växjö
Söndag 27 november
kl. 15.00
Palladium Malmö
15
Foto: Lina Alriksson

Karolina Lundberg

Årstiderna
Ett av musikhistoriens mest älskade verk, Vivaldis Årstiderna, spelas
här av Benjamin Schmid, en av
Europas främsta violinister, dessutom Musica Vitaes konstnärlige
ledare. Vi får även avnjuta musik av
Joseph Martin Krauss, ofta kallad
”den svenske Mozart”. På programmet återfinns också La Folia av
Francesco Geminiani, italiensk barockkompositör- och violinist, som
även om han numera till stor del
är bortglömd, på sin tid jämfördes
med Händel och Corelli.

program
Antonio Vivaldi:
Årstiderna
Francesco Geminiani
La Folia Concerto Grosso
Joseph Martin Kraus
Symfoni c-moll

TURNÉ ÅRSTIDERNA
Torsdag 8 december kl. 19.00 Landskrona Teater, Landskrona
Fredag 9 december kl. 19.00 Nygatan 6, Växjö
Lördag 10 december kl. 16.00 Söderportkyrkan, Tingsryd
Söndag 11 december kl. 16.00 Bergs kyrka, Berg, Växjö

16

Musica Vitae
Benjamin Schmid
ledare och
violinsolist
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FAMILJKEKONSERT
Lördag 3 december
kl. 13.00 och 15.00
Nygatan 6, Växjö

En julthriller för
hela familjen
Med sång och musik, skratt,
spratt, upptåg och bus hjälps vi
åt att ta reda på vad Julfiluren
gömmer för hemligheter.
Och vem är hen egentligen?

Julfilurens hemlighet
Musica Vitae • Ayla Kabaca presentatör
Barn- och ungdomskörer från Växjö domkyrka under ledning
av Yvonne Steen Ohlander • Klas Backman manus & regi
Foto: Peter Hagström

Messias
Musica Vitae
Växjö Oratoriekör
Sten-Inge Petersson dirigent
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Foto: Oratoriekören

TURNÉ MESSIAS
Lördag 17 december
kl. 17.00 Markaryds kyrka
Söndag 18 december
kl. 17.00 Domkyrkan, Växjö

Musik och sopplunch
på Nygatan 6
I höst ges tre tillfällen att avnjuta musik och sopplunch på Nygatan 6.
Vi dukar upp i konsertsalen, klockan 11.30 serveras hemlagad vegetarisk
soppa med bröd. Lagom till kaffet tar konserten vid klockan 12.15.
Pris för lunch och konsert: 150 kronor. Endast konsert: 90 kronor.
Biljetter: nortic.se eller över disk hos Cultix, Storgatan 7, Växjö.
Ingen biljettförsäljning på plats på Nygatan 6.
Lunchkonsertsatsningen på Nygatan 6 inleds av Musik i Syds egen
kammarorkester Musica Vitae, under ledning av konsertmästare
Dorota Siuda. Ur orkesterns digra repertoar får vi här höra ett av stråkmusikens
mest älskade verk, Serenad av Josef Suk, samt den danska kompositören
Nancy Dahlbergs Scherzo.
Fredag 23 september
Sopplunch från 11.30 Konsert kl. 12.15–13.00

•

Scensommar
Ingen Scensommar utan Musica Vitae!
Årets konsert i Linnéparken skedde i samarbete med Sagobygden. Deras verksamhetsledare Tine Winther bjöd tillsammans
med Musica Vitae in publiken till en kväll
där musik och muntliga sägner möttes i en
resa tillbaka i tiden, där Helgasjön befolkades av Näcken och Sjörået.
Konserter på träffpunkter
I mitten av augusti spelade Musica Vitae
korta konserter på fyra träffpunkter runt
om i Växjö. Det var ett projekt som hade sin
start under pandemin, men som vi fortsätter med även nu när världen öppnat upp
igen. Det är väldigt givande och värdefullt
att kunna spela för människor som inte
har möjlighet att ta sig till våra konserter
på Nygatan 6, eller till någon av våra turnéplatser.
Inspelning med Trio Nordic
Sommaren 2021 spelade Musica Vitae
tillsammans med Trio Nordic på Korrö
Folkmusikfestival. Efter stor efterfrågan
spelas det populära programmet in till en
skiva. Utgivningsdatum är inte bestämt
ännu, men håll utkik efter mer information
under kommande säsong!

3 X Mozart
Tillsammans med vår konstnärlige ledare
Benjamin Schmid spelar Musica Vitae in
tre av Mozarts mest älskade violinkonserter! Vi spelar in ute på Hemmesjö kyrka, där
många av Musica Vitaes äldre skivor har
kommit till.
Musik i Vård • Omsorg • Hälsa
Musik i Syd har sedan många år tillbaka en
uppsökande verksamhet med ett varierat
utbud för de grupper som inte själva kan
delta i det offentliga musiklivet. Våren
2021 lanserades ett utvecklingscentrum
med syfte att utveckla hälsofrämjande
metoder och stärka människors rätt till
kultur, oavsett sjukdom eller begränsad
rörlighet. Forskning och erfarenhet visar på
hälsofrämjande effekter inom en mängd
områden, samtidigt som behovet av
evidens är stort.
Förutom pilot- och forskningsprojekt
erbjuder Musik i Syd ett stort grundutbud
av konserter inom äldrevården, såväl fysiskt
på plats med frilansande musiker som
digitala alternativ via Musik i Syd Channel.
Under en vecka i november kommer
Musica Vitae spela in en video som en del
av detta projekt.
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Dorota Siuda
violin, konsertmästare

Musica Vitae
– Livets musik

Porträttfoto: Lina Alriksson

Henrik Gårsjö
violin
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Matthijs van Gestel
violin

Med hemvist i Växjö, en medelstor stad i södra
delen av Sverige, har kammarorkestern Musica
Vitae under mer än fyra decennier utvecklats
till att bli en av landets främsta stråkensembler. Inhemska och internationella solister och
dirigenter gästar oss regelbundet, men i sann
kammarmusikalisk anda leds vi ofta även av
vår konstnärlige ledare Benjamin Schmid eller
konsertmästare Dorota Siuda.
Den klassiska kammarmusikrepertoaren
är vår bas, utifrån vilken vi nyfiket tar klivet in
i nyskriven, experimentell musik, spelar jazz,
barnvisor, populärmusik, allt med kvalité i
fokus. Till dags dato har vi uruppfört ca 250 nya
verk, skrivna för oss av såväl etablerade kompositörer, som studenter vid landets musikhögskolor.
Denna breda repertoar har vi med oss i bagaget när vi turnerar till små och stora konsertplatser, inom Sveriges gränser, men också till
kontinenten och andra delar av världen; nästa
långväga turné planeras gå av stapeln sommaren 2023, då vi för andra gången är inbjudna
till Japan.
Vare sig vi spelar på vår hemmascen Nygatan 6 i Växjö, i stora konserthus eller i kyrkor,
församlingshem, ombyggda biografer eller
lokstallar, är det det kammarmusikaliska
mötet med vår publik som är det viktiga.
Mötet mellan oss som sitter på scenen, och ni
som sitter i salongen, är det som levandegör
musiken för oss alla.

Erika Sävström Engman
violin

Marco Mazzeo
violin

Mårten Sundén
violin, stämledare

Marie Ring
viola

Vladimir Iourtchik
violin

Daniel Eklund
viola, stämledare

Joel Larsson
kontrabas
Anna Widlund
viola

Daniel Tengberg
cello, solocellist
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Biljetter till våra konserter i Växjö bokas och
köps via nortic.se eller över disk hos återförsäljare Cultix, Storgatan 7 i Växjö. På övriga
konsertorter ansvarar våra arrangörer för
biljett försäljningen.
Detta konsertprogram ger dig en överblick över
höstens evenemang 2022. Eventuella ändringar
och uppdateringar läggs ut i evenemangskalendern på vår hemsida. Du är också välkommen att
ringa eller mejla Musica Vitaes produktionskoordinator Katrin Johansson.

Tillgänglighet
Musica Vitaes konserter är för alla. Konsertsalen
på vår hemmascen Nygatan 6 i Växjö ligger lätt
åtkomlig i entréplan, och handikapptoalett nås
via bred ramp. Salen är utrustad med hörslinga,
så att alla kan ta del av våra konsertintroduktioner. Kontakta oss gärna för mer information kring
tillgänglighet.

Musik i Syd
Musica VItae är en del av Musik i Syd, den regionala
musikinstitutionen i Skåne och Kronoberg med
syfte att ge människor tillgång till levande musikupplevelser. Varje dag och varje vecka på året arbetar Musik i Syd med att presentera och förmedla
musik på högsta professionella nivå för en ständigt
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. Musik i Syd har ett kulturpolitiskt uppdrag och är del av en aktiv
kulturpolitik.

musikisyd.se
musicavitae.com
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Mårten Sundén, violin. Foto Lina Alriksson

Kontakt

Besök:
Musica Vitae
Nygatan 6
352 33 Växjö
Post:
Musik i Syd
Nygatan 6
352 33 Växjö
musicavitae.com

Emily Tatlow
Verksamhetschef Nygatan 6/Musica Vitae
072–010 23 66
emily.tatlow@musikisyd.se
Christian Sundewall
Biträdande orkesterchef
073-500 60 96
christian.sundewall@musikisyd.se
Katrin Johansson
Produktionskoordinator
070–242 12 28
katrin.johansson@musicavitae.com
Henrik Gårsjö
Violinist och notansvarig
henrik@musicavitae.com
Magnus Karlsson
Kommunikatör
070-020 90 17
magnus.karlsson@musikisyd.se
Carita Rasmussen
Kommunikatör, grafisk formgivare
070-861 13 14
carita.rasmussen@musikisyd.se
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Omslagsfoto:
Lina Alriksson
Marco Mazzeo, violin
Anna Widlund, viola
Grafisk form:
Carita Rasmussen,
Musik i Syd
Tryck:
Karlssons grafiska, Växjö
Hösten 2022
Med reservation
för ändringar.
musicavitae.com
nygatan6.se
musikisyd.se

