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Accordeonvirtuos och flamencokvartett på
Sommarscen Malmö
Den gränsöverskridande accordeonvirtuosen Lelo Nika i samklang med
serbiska TAJJ String Quartet och den moderna flamencokvartetten Las
Migas från Spanien. I veckan intar de båda akterna Pildammsteaterns
scen.
Lelo Nika Septet
Lelo Nika, med rötterna i Serbien, bosatt i Malmö är en världens främsta
accordeonister. Han rör sig mellan olika genrer och spelar såväl konstmusik
som jazz, folk- och världsmusik. Han har spelat med storheter som Joe
Zawinul och turnerar världen över som solist i olika sammanhang.
I sitt senaste projekt vill Lelo Nika smälta samman de olika musikaliska uttryck
han ägnat sig åt och när han mötte TAJJ String Quartet från Serbien föll
många av dessa musikaliska bitar på plats.
Lelo Nika Trio och TAJJ String Quartet bildar här Lelo Nika Septet och
tillsammans skapar de nya musikaliska dimensioner.
Konserten presenteras i samarbete med Musik i Syd.
När: Fredag 19 juli kl 19
Var: Pildammsteatern/Sommarscen Malmö
Las Migas
Fyra vänner, fyra visioner och en passion: flamenco. Den moderna spanska
flamencokvartetten Las Migas kommer till Sommarscen och Pildammsteatern.
Deras egenkomponerade musik är fylld av energi, glädje och känsla och med
deras unika sound spänner deras musik från traditionell till innovativ och
modern. Deras nya repertoar innehåller mer flamenco än någonsin tidigare.
Kvartetten består av sångerskan Alba Carmona, också känd för sitt
samarbete med pianisten Chano Domínguez, saxofonisten Perico Sambeat
och filmregissören Carlos Saura, tillsammans med Roser Loscos på fiol och
Marta Robles och franska Isabelle Laudenbach på gitarr. Under konserten
medverkar även flamencodansaren Sara Barrero.
När: Söndag 21 juli kl 19
Var: Pildammsteatern/Sommarscen Malmö

Om Sommarscen Malmö
Sommarscen är en del av Kulturförvaltningen, Malmö stad. Programmet spänner från det unika och
oväntade mötet till det breda och folkliga med allt från barnteater, dans, litterära vandringar och jazz
till film, pop, nycirkus, allsång och musik från hela världen.
Läs mer på:www.sommarscen.se
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För mer information kontakta:
Marie Norrthon, producent 0704 34 70 66, marie.norrthon@malmo.se
Jessica Nilsson, presskontakt 0736 71 18 60, jessica.c.nilsson@malmo.se
Läs mer om Sommarscen Malmö på: www.sommarscen.se
Pressbilder hämtar du här:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kulturfoervaltningen-imalmoe/image/list

