
 

   

Vänföreningsbrev maj 2019  

 

Välkomna till 34:e året med Saxå kammarmusikfestival!       

 
Med glädje ser vi fram emot sommarens festival 23 - 29 juni 2019 med temat ”Fairy Tales and our    

Identity - I Sagans Värld”.  

 

Årets festival bjuder på en doft av historia och musik som aldrig har framförts. Vi får njuta av fransk 

flärd i salongsformat, barockens ljuva klangvärld, folkmusikens grundade tradition med riksspelmän från 

Värmland och en härlig bukett kammarmusikverk!  

 

Vi har som tidigare år nöjet att återse vår underbara stamensemble samt Marie Macleod, Mats Bergström, 

Björn Gäfvert, Martin Sturfält, riksspelmännen Mats Edén, Leif Stinnerbom och Joel Bremer samt många 

flera, tex den Londonbaserade barockgruppen Flauguissimo Duo. 

 

Inom vårt samarbete i MusMa, Music Master on Air, står i år Saxå Kammarmusikfestival för 

programmet. En ensemble bestående av en sångkvartett ur Radiokören och Eric Ericssons Kammarkör 

med skådespelerskan Stina Ekblad som berättare bjuder oss, under temat ”Fairy Tales and our Identity - I 

Sagans Värld”, på sång av hög kvalitet, värd att spridas långt utanför vårt land.  

 

Spelplatser är som alltid förutom Saxå Herrgård även Filipstads kyrka och bibliotek samt Grythyttans 

kyrka. Det blir enligt traditionen även sagor på Klinten och cirkus på Stora Torget i Filipstad. 

 

Årets serenadmåltid sker som vanligt i brukspatron Berggrens anda, följt av serenadkonsert i 

kandelabrarnas sken! Vi kan lova att det som alltid blir en ljuvlig upplevelse!  

Programfoldern kommer att finnas tillgänglig under festivalveckan men kan också rekvireras via 

vänföreningen. Programmet finns tillgängligt på  www.saxa.se. Se kontaktuppgifterna nedan! 

Lördagen i festivalveckan, den 29 juni, är Vänföreningens dag. Du välkomnas till Vänföreningens 

årsmöte klockan 15.30!  Verksamhetsberättelsen för 2018 kan rekvireras via tfn 073-980 17 48 eller 

am.appelberg@gmail.com men kommer också att finnas tillgänglig vid årsmötet. Här kan ni också 

meddela din e-postadress för att förenkla vår kontakt med er.   

Klockan 16.30 bjuder vänföreningen sina medlemmar på Saxå High Tea. Anmälan sker via 

biljettelefonen 072-211 07 76!   

Känner du på dig att du inte har betalat din medlemsavgift för 2019, kan du göra det till föreningens 

plusgiro 74 81 78-1. (150: - för enskild medlem och 225: - för två personer under samma tak.)  

 

Välkomna till Saxå Kammarmusikfestival och musikupplevelser när Värmland är som vackrast!   

 

 

Marie-Louise Nauclér  

Vänföreningens ordförande 
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