Vänföreningsbrev maj 2022
Välkomna till 35:e året med Saxå kammarmusikfestival!
Det är en stor glädje för mig att kunna meddela att det blir en festival på Saxå i år. Den blir lite kortare än
tidigare år, nämligen 26–28 juni. Som vi har längtat efter detta!

Söndagskvällen inleds med musik framförd av bekanta musiker med bla. Brahms stora
pianokvintett. Även den fantastiska ukrainska pianisten Natalya Pasichnyk finns med denna
kväll med ett nytt ukrainskt verk för piano och stråkar som har anknytning till Värmland.
Under måndagen blir det lunchkonsert i Grythyttans kyrka kl.12 med klassisk musik från Wien
och engelska Aldeburgh och senare under eftermiddagen ett seminarium med Martin Wicklin,
känd från Sveriges Radio, som med sin yrkeskonst kommer att intervjua Karl Hedin, skogsägare,
jägare och byggvaruhusentreprenör, i frågor som handlar om kulturens och musikens betydelse
för oss människor. På kvällen kan vi njuta av kammarjazz med två av Sveriges mest etablerade
jazzmusiker, Jan Lundgren, piano och Hans Backenroth, kontrabas.
Festivalen avslutas på tisdagen med en helafton med musik från öst till väst.
Med spännande ukrainsk pianomusik till charmerande verk av tonsättare i väst för violaensembler med hela violastämman från Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm.
Detaljerat program finns på festivalens hemsida: www.saxa.se
Biljettbokning kan ske på tel. 072-211 07 76
Tisdagen är även Vänföreningens dag. Du välkomnas till Vänföreningens årsmöte klockan
16.15! Verksamhetsberättelsen för 2021 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.
Känner du på dig att du inte har betalat din medlemsavgift för 2022, 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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