ANNE SOFIE VON OTTER, EDDA MAGNASON,
HANS PÅLSSON M FL TILL KIVIK

Efter ett mycket lyckat första år återkommer kammarmusikserien Musik i Äppelriket till Kivik med
några av landets främsta artister i unika sammansättningar.
Att odla och vårda kulturella värden i Sveriges fruktträdgård känns väldigt naturligt. Förra sommaren växte
kammarmusikserien Musik i Äppelriket upp i Kiviks vackra omgivningar. Årets konserter ges mellan den 7
och 28 juli då musikintresserade kan lyssna till några av Europas finaste artister.
Årets tema är möten. Möten mellan artister, mellan instrument och med publiken. Från en pianokonsert
av Mozart via ackordion och stråkkvartett till estradören Edda Magnason. Musiken kommer att ljuda från
Södra Mellby kyrka och Kiviks kapell.
Musik i Äppelriket arrangeras av Musik i Syd, Sällskapet Pro Musica och Kiviks församling.
Förra årets Musik i Äppelriket blev en stor framgång både konstnärligt och publikt. Det känns därför helt
självklart att vi fortsätter även sommaren 2017. Under årets konserter, som har temat ”Möten”, kommer
några av landets förnämsta artister att mötas. På samma sätt som föregående år produceras
konsertserien i nära samarbete mellan Musik i Syd och Sällskapet Pro Musica samt Kiviks församling som
ställer sina två fina konsertsalar till förfogande, Mellby kyrka och Kiviks kapell. Detta är samarbeten som
jag är mycket stolt över och är bra exempel på hur ett ideellt och lokalt förankrat engagemang samverkar
med en etablerad institution – allt för att ge publiken stora musikaliska upplevelser i det lilla formatet.
Vilken konsertsommar i äppelriket att se fram emot!
Martin Martinsson, VD Musik i Syd

PROGRAM 2017
Fredag 7 juli, kl 18.00, Södra Mellby kyrka
Hans Pålsson, piano & Musica Vitae
I ett somrigt program bjuder stråkorkestern Musica Vitae och en av Sveriges mest uppskattade
konsertpianister på toner av Mozart och lokal sommarmusik från Huseby bruks storhetstid utanför Växjö.
Tisdag 11 juli, kl 13.30, Södra Mellby kyrka
Antoine Torunczyk, barockoboe & Kivik Baroque Academy 2017
www.musikiappelriket.se
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Som en försmak inför kvällens konsert bjuder Antoine på en matinékonsert tillsammans med några av
musikerna från akademiorkestern. Pärlor från barockens kammarmusik för oboe utlovas.
Tisdag 11 juli, kl 18.00, Södra Mellby kyrka
Kivik Baroque Academy 2017, Antoine Torunczyk, barockoboe
Kivik Baroque Academy möter Antoine Torunczyk. Norra Europas bästa musiker inom tidig musik har
samlats för en akademi under ledning av stjärnoboisten Antoine Torunczyk. Publiken får njuta av det
franska inflytandet på barockmusiken kring år 1700.
Söndag 16 juli, kl 18.00, Södra Mellby kyrka
Göran Söllscher, gitarr & Mats Bergström, gitarr
Två av Sveriges finaste musiker under de senaste 30 åren, har slagit sig ihop till en duo. Deras program
speglar det möjliga och omöjliga för två gitarrer.
Fredag 21 juli, kl 18.00, Kiviks kapell
Minna Weurlander, ackordion & Pomona String Quartet
Malmös okrönta ackordiondrottning får sällskap av en stråkkvartett. Här möts ackordion och stråkar, nytt
och gammalt, tango och konstmusik, och inte minst nyskriven musik av Minna Weurlander.
Måndag 24 juli, kl 18.00, Södra Mellby kyrka
Anne Sofie von Otter, mezzosopran & Bengt Forsberg, piano
Sveriges mest lysande duo bjuder på ett program med Shakespeares ord, tonsatta av 400 års kompositörer
från Purcell till Tippett.
Fredag 28 juli, kl 18.00, Kiviks kapell
Edda Magnason
Edda Magnason framför tillsammans med några av sina favoritmusiker nyskapande kammarmusik, väldigt
typisk för hennes tonspråk och artisteri. Vi kan vara säkra på en speciell kväll, fylld av intimt samspel
mellan både musiker och publik.

FÖR MER INFORMATION:
Jesper Hamilton, producent Musik i Syd
0703-20 58 33, jesper.hamilton@musikisyd.se

