SAXÅ KAMMARMUSIKFESTIVAL
24 - 30 JUNI 2018, Årgång 33

Debussy möter nyskrivet
Välkommen till årets festival med nyskriven musik och en
doft av historia. En festivalvecka med 100-årig musik som
aldrig tidigare spelats och uruppföranden där bläcket
inte har torkat.
En strimma genom årets festival är tonsättaren Claude
Debussy och hans musik. Han gick ur tiden för 100 år sedan och är värd all uppmärksamhet för sitt konstnärskap.
Vi gläder oss åt utnämningen ”Remarkable Festival” av
EU och European Festival Association. Den gemensamma motiveringen från den internationella respektive
den nationella juryn ”Hub Experts” lyder:
Classic chamber music festival in the Swedish countryside with cooperation around European contemporary music. Unique and beautiful setting.
Välkommen till musikupplevelser där allt kan vara
kammarmusik! Kom, lyssna och upplev!
Peter Eriksson, konstnärlig ledare
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Söndag 24 juni 18.30
Saxå Herrgård
ENTRÉ 250 kr

invigningskonsert
Claude Debussy
Robert Schumann
Lili Boulanger
Lili Boulanger
			
Gabriel Fauré

Violinsonat
Fyra sånger op 40
D´un soir triste, för pianotrio
D’un matin de printemps, för 		
pianotrio
Pianokvintett no 1 op 89

Medverkande:
Christina Högman, sopran, Nils-Erik
Sparf, violin, Anette Wistrand Lavotha,
violin, Peter Eriksson, viola, Andreas
Lavotha, violoncell, Mats Jansson,
piano

Årets invigningstalare:
Skådespelaren och teaterdirektören för Stadra Teater
Magnus Wetterholm
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Måndag 25 juni 12.00
filipstads bibliotek
ENTRÉ 80 kr

lunchkonsert

Musik bland bokryggar och tidningsställ!
Värmländsk poesi i ord och ton, med humor och allvar
med författaren och poeten Bengt Berg från Torsby.
Medverkande musiker är Jonatan Lavotha, gitarr, Andreas Lavotha, violoncell, Karin Petersdotter, viola, Peter
Eriksson, viola och Mats Jansson, piano.
Välkomna till en musikpoetisk timme!

måndag 25 juni 18.30
Saxå herrgård
ENTRÉ 250 kr

kammarmusik i herrgårdsmiljö

Leonard Bernstein
ur ”Four Anniversaries”
			
Serenade I. Phaedrus – Pausanias
Gordon Sumner (Sting) Two songs, i arr för sång & stråkkvartett 		
			av Christina Högman
			
I. Fields of gold, II. Every breath you take
Franz Schubert
Hjärtats blomma
		
Der Wanderer an den Mond
		
Die Sommernacht, Auf dem Wasser zu 		
			
singen, Im Abendrot
Dimitri Schostakowitch Pianokvintett op 57
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Medverkande: Christina Högman, sopran, Nils-Erik Sparf, violin,
Anette Wistrand Lavotha, violin, Peter Eriksson, viola, Elemér
Lavotha, violoncell, Andreas Lavotha, violoncell, Mats Jansson,
piano

Tisdag 26 juni 13.00
grythyttans kyrka
ENTRÉ 100 kr

lunchkonsert
FOLKMUSIK TILL LUNCH
”Mörk, mustig och alldeles samstämmig tät klang…”
Krackel Kapell är en folkmusikgrupp som söker det ljust
svävande och hoppfulla, liksom det trolska och melankoliska i musiken. De spelar egen musik med rötter i
traditionen och traditionella låtar i egna arrangemang.
Krackel Kapell hade sin debutkonsert i februari 2011
och har sedan dess spelat på festivaler, i konserthallar
och bystugor. Medlemmarna har verkat musikaliskt i vitt
skilda sammanhang under de senaste tjugo åren men har
i Krackel Kapell mötts i den traditionella folkmusiken där
de alla tre har sitt ursprung och sina musikaliska rötter.
Medverkande: Johanna Dahl cellist med rötter i Leksand,
Maria Sjögren, riksspelman, Mikael Sjögren, riksspelman

s a x å k a m m a r m u s i k f e s t i va l

5

tisdag 26 juni 16.30
Saxå Herrgård
ENTRÉ 100 kr

SEMINARIUM

”Rebellen Debussy befriade musiken”
Är klassisk musik svår?
Musikvetaren och f.d. chefen för Musikmuseet och Strindbergsmuseet Stefan Bohman tar oss med i ett seminarium
över detta tema med många exempel. Debussy 100 år
efter hans död, verk och värderingar av ”Exklusivitetens
kompositör”.

Mellan programpunkterna finns möjlighet till förtäring i herrgårdens kapell.

TIsdag 26 juni 18.30
SAXÅ HERRGÅRD
ENTRÉ 250 kr

kammarmusik i herrgårdsmiljö
Henri Marteau
			

Tre sånger ur ”Acht Lieder op 19”
för sopran och stråkkvartett
Pluie – Regn, Ritournelle,
			Douarnenez en Bretagne
Claude Debussy
ESTAMPES, I. Pagodes, II. La
			
soirée dans Grenade, III. Jardins
			sous la pluie
			PRELUDIER
			
I. La Cathédrale engloutie, II. Les
collines d´Anacapri, III. La fille aux
			
cheveux de lin, IV. La danse de 		
			
Puck V. Minstrel
Claude Debussy
Stråkkvartett op 10
Medverkande: Christina Högman, sopran, Lucia Negro, piano, Nils-Erik
Sparf, Anette Wistrand Lavotha, violin och Peter Eriksson, viola, Elemer
Lavotha, violoncell
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onsdag 27 juni 13.00
Filipstads kyrka
ENTRÉ 100 kr

lunchkonsert
Stor orgel möter liten viola!
Kom och lyssna på en timmes musik med Filipstads kyrkas stora orgel. Orgelvirtuosen Björn Gäfvert bjuder på
två orgelsonater av C P E Bach tillsammans med verk av
G Ph Telemann skriven för viola och orgel.

Medverkande: Björn Gäfvert, orgel, Karin Petersdotter, viola, Peter
Eriksson, viola

onsdag 27 juni 18.30
saxå herrgård
ENTRÉ 250 kr

kammarmusik i herrgårdsmiljö
Music Master on Air konsert. (MusMa)

Love is(n’t) in the Air?
Saxå kammarmusikfestival ingår tillsammans med 5 andra
europeiska musikfestivaler i Music Master on Air, European Broadcasting Festival. MittelFest (Italien), Festival de
Wallonie (Belgien), Wratislavia Cantans (Polen), Klarafestival (Belgien), Ankara Müzik Festival (Turkiet)
och Saxå Kammarmusikfestival. 5 nyskrivna verk, ett
beställningsverk från varje musikfestival, kommer att uruppföras. Sveriges Radio spelar in kvällens konserter som
senare sänds över EBU.
Fortsättning sid 10.
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Fortsättning från sidan 7.

Tonsättaren William Sundman Sääf representerar Sverige
och årets tema för beställningsverken är
Love is(n’t) in the Air? Verken är skrivna för en ensemble
bestående av flöjt, viola, harpa och sång.
Vi välkomnar varmt den italienska Ex Novo Ensemblen,
som grundades i Venedig 1979, och som representerar
en referenspunkt på den internationella scenen av ny musik. Ensemblen har turnerat till de flesta av Europas mer
berömda musikfestivaler och har sin hemmascen sedan
2004 på La Fenice Theatre i Venedig.

Medverkande: Ex Novo Ensemblen: Valentina Coladonato,
sopran, Daniele Ruggieri, flöjt, Mario Paladin, viola, Nicoletta
Sanzin, harpa.

Claude Debussy   
Sonata för flöjt, viola och harpa,
			(1915)
Nedanstående verk är skrivna 2017 för en ensemble bestående av flöjt, (basflöjt), viola, harpa och sång.
Eliott Delafosse
Raffaele De Giacometti
Katarzyna Krzewińska
William Sundman Sääf
Joris Blanckaert		
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Femen
Flussi Perpetui

π

Naso magister erat
TGTBT
I hit you because I love you
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torsdag 28 juni 10.30
storhöjden i filipstad

Barnföreställning

fri entré

”sagor och låtar på klinten”
Vi läser ur sagoböckerna Sotlugg och Linlugg och låtar framförs i Klintens lilla kapell. Filipstads egen barnboksförfattare och konstnär Karin
Fryxell, levde fram till 2003. Klinten var hennes sommarhem.
Se hennes samlade produktion.
Festivalen tackar värdparet Appelberg för
öppnande av sin gård. Begränsat antal
platser. Boka biljetter på festivaltel:
072-2110776.

torsdag 28 juni 18.30
Grythyttans kyrka
ENTRÉ 250 kr

JAZZKONSERT i GRYTHYTTANS KYRKA

Konsert med Rigmor Gustavsson, sång,
Jonas Östholm, piano och Pär-Ola Landin, bas
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fredag 29 juNi 18.00
Saxå Herrgård
ENTRÉ 100 kr

kammarmusik i herrgårdsmiljö
TRIO A PIACERE

Tre verk för pianotrio
Edvard Grieg 		
Andante con moto c-moll
Dimitrij Schostakowitch Pianotrio nr 1 c-moll 		
Robert Schumann
Fantasistücke, 4 satser
Medverkande: Joakim Svenheden, violin, Marie Macleod,
violoncell, Martin Sturfält, piano

fredag 29 juni 20.00
saxå herrgård
ENTRÉ 250 kr exkl dryck

måltid i herrgårdsmiljö
Serenadmåltid i Brukspatrons Berggrens anda. Välkomna
att medha picknickkorgar till
park och paviljong eller njuta
serenadmåltiden som serveras
på Saxå Herrgård. Traditionsenligt serveras Brukspatrons
fiskfärs med färskpotatis och
spenat. Majorskans biskopstårta
och kaffe.
Anmälan via festivaltel
072-2110776
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fredag 29 juni 22.00
saxå herrgård
ENTRÉ 300 kr

kammarmusik i herrgårdsmiljö

Serenadkonsert i kandelabrarnas sken
Sommarnattens örongodis med överraskningar och
kvällsserenad som övergår i nattens ouvertyr. Ur programmet F Martin, J Sibelius, W A Mozart, D Popper, Valborg Aulin, W Stenhammar, T Rangström och C Debussy.
Medverkande: Sabina Bisholt, sopran, Joakim Svenheden,
Claudia Bonfiglioli, violin, Karin Petersdotter, viola,
Peter Eriksson, viola, Marie Macleod, violoncell, Valur Pálson,
kontrabas, Martin Sturfält, piano
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lördag 30 juni - VÄNFÖRENINGSDAG
FÖR SAXÅ KAMMARMUSIKFESTIVALS VÄNFÖRENING
lördag 30 juni 12.00
filipstads torg

Barnföreställning

FRI ENTRÉ

ludvika minicirkus
Kom och upplev Ludvika Young Star Show, Sveriges mest framgångsrikaste ungdoms cirkus-varieté. Ca 25 rutinerade ungdomar bjuder på
en spännande prisbelönad föreställning i högt tempo. Med över 30 års
erfarenhet från Minicirkus till varieté show med stora internationella
framgångar invaderar de Filipstads torg denna lördag. Ludvika Young
Star Show har haft engagemang över hela världen. Prisvinnare på de
stora cirkusfestivalerna i Europa, USA och Asien. Upplev underhållning
av hög klass för familj, ungdom och vuxen publik.

lördag 30 juni 15.15
saxå herrgård
för vänföreningen fri entré

Välkomstmingel

- med polska & stråkdrag på Saxå herrgård

lördag 30 juni 15.30
saxå herrgård

årsmöte

Vänföreningens årsmöte. Nya medlemmar är välkomna!
lördag 30 juni 16.30
saxå herrgård

saxå high tea

för Saxå Kammarmusikfestivals
Vänner. Icke medlemmar 50 kr.
Anmälan senast 26 juni på
072-2110776
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foto: Per Åke Byström, Mats Bäcker, HENRIC DAREUS, Karl Gabor, johan ljungström, David Lundmark, Elisabeth Ohlson Wallin, magnus selander , PEO QUICK, Alexander Sparf, Jan-Olav Wedin

lördag 30 juni 18.30
saxå herrgård
ENTRÈ 250 kr

kammarmusik i Herrgårdsmiljö
AVSLUTNINGSKONSERT
Amanda Maier
Amanda Maier
		
Ludvig Norman

Sechs Stücke för violin o piano
Pianotrio (Nyupptäckt verk! Framförd en
gång under våren 2018 i Stockholm)
Pianosextett op. 29, (1873)

Medverkande:
Joakim Svenheden, Claudia
Bonfiglioli, violin, Peter Eriksson,
viola, Marie Macleod, violoncell,
Valur Pálson, kontrabas, Martin
Sturfält, piano och Stefan Lindgren,
piano

Reservation för ändringar i programmet
Abonnemang för samtliga konserter inkl. seminarier
2000 kr. Studenter 150.- / 70.- Servering i Herrgårdskapellet är
öppen i pauserna och 1 timme före varje konsert. Saxå-burgare,
tårta, kaffe, öl, vin och champagne. (Ingår ej i biljettpriset).
Festivalinformation, biljettbokning, program 072-211 07 76.
Inbetalning för biljetter bg. 829-0561 eller Swish 123 480 99 35.
info@saxa.se / www.saxa.se eller www.swedenfestivals.com
Saxå Herrgård, 13 km ö. Filipstad, 90 km nv. Örebro
Stöd kammarmusikfestivalen och bli medlem i dess vänförening som har aktiviteter under hela året med t.ex. studiebesök,
konsertresor. Medlemsavg. 150.- och för två personer boende
på samma adress 225.- pg. 74 81 78-1
Rabatterade logipriser för festivalbesökare. Välkomna att
kontakta: Grythyttans Gästgivaregård, 0591-63 300,
info@grythyttan.com. Loka Brunn, 0591- 631 00, info@lokabrunn.se, Hennickehammars Herrgård, Filipstad, 0590/ 60 85 00,
hotel@hennickehammar.se. Boendemöjligheter även vid:
Hellefors Herrgård, 0591-100 89, Sikfors Herrgård, 0591-151 15,
Hotel Hertig Karl i Filipstad, 0590 - 60 77 77.
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Välkommen till musikupplevelser när Värmland är som
vackrast, dagen som längst och natten som kortast!

Peter Eriksson, konstnärlig ledare
Saxå Kammarmusikfestival
peter.eriksson@konserthuset.se
+46 (0) 705 93 28 93

saxå kammarmusikfestival
sponsorer & samarbetspartners
Region Värmland, Filipstads kommun
Filipstads församling - Svenska kyrkan
Grythyttans församling - Svenska kyrkan
Grythyttans Stålmöbler AB, Björn Sprängare AB
Filipstads Tidning, Pizzans Hus Grythyttan
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
Musikverket, Kulturrådet/KMF
MAIS/Ny(A)modigheter

