Musica Vitae, Lisa Larsson, sopran &
Fredrik Malmberg, dirigent
”Kärleken och livet” – med uruppförande av
Rolf Martinssons Garden of devotion
– Jag har skrivit verket i nära samarbete med Lisa Larsson, berättar kompositören Rolf
Martinsson om konsertens beställningsverk, beställt av Musik i Syd/Musica Vitae
med stöd från Kulturrådet. Vi har haft tät kontakt under tillkomsten av verket.
I programmet ingår även verk av Anton Arensky, Peter Tjaikovskij och Edvard Grieg.
Lisa Larsson är blockflöjtisten som vann operavärldens hjärta med sin
sopranstämma. Lisa har ett tydligt mål med sin sång: – Att bara ställa mig inför
publiken och sjunga vackert är inte min grej. Jag vill kommunicera med känslor när jag
sjunger. Detta har tagit henne till de stora scenerna runt om Europa. Britten och
Mozart står ofta på programmet. Men också nutida verk som kvällens stycke av Rolf
Martinsson.
Musica Vitae är latin för Livets Musik, ett namn som säger mycket om vad den
Musik i Syds 15 musiker starka ensemble ser som sitt uppdrag – att bevara och inte
minst utveckla levande stråkmusik, till gagn för samtida och kommande generationer
åhörare. Under drygt tre decennier har orkestern presenterat musik av vitt skilda
genrer.
En passion för ovanlig repertoar, kombinerad med kunskap och känsla för skiftande
epoker och stilar, har blivit ett signum för den svenske dirigenten Fredrik
Malmberg. Hans verksamhet omfattar såväl kör- som orkesterrepertoar, och
förutom regelbundna gästspel hos Musica Vitae, har han samarbetat med bl.a. DR
Vokalensemblet, Svenska Radiokören, Concerto Copenhagen, Sveriges Radios
Symfoniorkester och Mariinskyteaterns orkester. Sedan 2012 innehar Fredrik
Malmberg uppdragen i det svenska musiklivet: chefsdirigent för Eric Ericsons
Kammarkör och professor i kördirigering vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Hemsida: www.lisalarsson.info
www.musicaviate.com
www.fredrikmalmberg.se
www.rolfmartinsson.com
Fredag 26 september kl 19.00 • Palladium, Södergatan 15, Malmö
Arr: Musik i Syd
För mer information, ring Ann-Marie Ekman, tel 040-109991 eller 0707-287525.
Se även www.palladium.nu, där du finner hela säsongens program.
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