pressinformation från Musik i Syd

Kubansk glöd till Småland
Musikriket presenterar:

Abreu Sisters

”prestigelös hållning mellan folkmusik och klassisk musik"

turné:
26 nov 19.00 Borgen, Lenhovda
27 nov 19.00 Folkets hus, Älmhult
28 nov 18.00 Ladan, Urshult
29 nov 19.00 Grand, Ljungby
30 nov 19.00 Folkets hus, Skruv
– Kubansk musik är inte bara
salsa som många tror. Det finns
klassisk musik också! Det säger
en av Abreu Sisters, Lissy Abreu
Ruiz som spelar fiol.

Sista veckan i november kommer Musikriket avsluta 2012 med att besöka fem orter
under sin satsning i Kronoberg. Artister denna gång är den hyllade duon Abreu
Sisters. Systrarna är födda i Havanna men bor sedan några år i Stockholm. På gitarr
och fiol kommer de med ett varierat program, både traditionell kubansk folkmusik
men även med improviserad musik. Deras hjärtefråga är att främja den kubanska
klassiska musiken.
Gitarristen Ariadna Abreu Ruiz fick Guitar People’s Prize 2011, motiveringen var:
med sin totala hängivelse till den akustiska klassiska gitarren och sin prestigelösa hållning mellan folkmusik och klassisk gitarr ger förutsättningar att skapa stor nyfikenhet
hos många yngre kvinnliga gitarrister.
Musikriket och Musik i Syd kan med glädje konstatera att detta första år har överskridit alla förväntningar. En tätare, nästan daglig samverkan har uppstått bland
musikaktörerna i länet. Många nya ideér har uppstått genom möten, nya arrangörer har bildats och modellen Musikriket har även spridit sig och kommer att prövas
inom andra konstformer. En mycket positiv uppskattning av publiken har visat sig
då de berättat att de upptäckt nya musikgenrer som de inte trodde de gillade samt
fått lust och intresse att ta del av konserterna i sina egna hemkommuner.
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magdalena.fronczak@musikisyd.se
0709 20 58 19

Musikriket är en storsatsning av och med Musik i Syd och Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge och Älmhults kommuner. Vårt
manifest är att Kronobergarna inte ska behöva resa till storstadsregionerna för att höra livemusik av bra kvalitet med professionella
musiker. Under 2012 kommer inte mindre än 27 konserter att arrangeras. Musikaliskt blir det en blandning av rock, pop, klassiskt,
jazz och visor. Musik i Syd vill att det ska finnas något som passar
för alla.

