If music be the food of love,
play on, heter det i Shakespeares
Twelfth Night/Trettondagsafton:
Om kärlek näres af musik, så fortfar... Vi tar detta förslag till våra
hjärtan genom att ”fortfara” under
2014 års säsong av Musik på Bosjökloster, den sjätte i ordningen.

konserttAllrik
Bosjöklosters restaurang erbjuder en konserttallrik som
serveras i samband med konserterna den 10/8, 17/8 och
24/8. Information och förbeställning senast en vecka före
konserten på www.musik-bosjokloster.se

musik på

Bosjökloster

concert plAtter
Enjoy a concert-platter served at Bosjökloster’s restaurant on 10/8, 17/8 and 24/8. Further information and
advance orders at least one week before the concert at
www.musik-bosjokloster.se

2014

Två teman präglar konserterna:
Framstående orkestrar gästar Musik på Bosjökloster vilket glädjer
oss mycket, liksom att vi även får
möta internationellt välkända träblåssolister från Sverige, Italien och
England. De tar sig först an underbar kammarmusik med piano den
14 augusti i Åkersbergs Frihetens
Kapell, varefter det accelererar på
Bosjöklosters Loge den 17 augusti i
klarinett och horn, där Mozarts magiska solokonserter kommer att stå
i centrum.
Vi möter den polska orkestern
Royal Krakow Academic Orchestra
som består av musiker ur Nigel
Kennedy’s världsberömda Orchestra of Life.

sponsorer &
sAmArBetspArtners
Vi tackar våra samarbetspartners och sponsorer som möjliggör Musik på
Bosjökloster.

samarbetspartners

Kammarorkestern Musica Vitae är
kära bekanta för Bosjöklosters publik. Detta år spelar de med såväl
träblåssolister ur världseliten, som
med Masterclass-deltagare som utmärkt sig under Nordic Woodwind
Encounter som äger rum 13 - 17
augusti. Dessa studenter är framtidens stjärnor på sina instrument.

Bosjökloster-Slott

sponsorer

Som tredje orkester välkomnar vi
åter vår fantastiska HSO – Helsingborgs Symfoniorkester – som i år
gästar sin sommarscen Bosjökloster för tredje året i rad. De kommer att avsluta vår sommarsäsong
den 24 augusti tillsammans med
den publikkäre Carl Jan Granqvist.
Här kommer alla i publiken att stå i
centrum sedan de själva fått önska
och rösta fram sin favoritmusik.
Dessutom utlovas någon form av
Musikalisk Gastronomisk Delikatess, designad av självaste Carl Jan!

www.musik-bosjokloster.se
Följ oss på Facebook!

Biljetter

Via hemsidan: www.musik-bosjokloster.se
Information om förköp enligt konsertuppgift nedan.

priser

HittA

Vi utlovar orkestrarnas klangprakt
tillsammans med spännande och
berikande musikaliska möten, kort
sagt härliga upplevelser ”LIVE” här
i MittSkåne!

Konserter 10 augusti och 17 augusti:

Res med tåg:

Från Malmö/Lund och Hässleholm
till Höör.

Res med bil:

http://maps.google.com, sök efter:
Bosjökloster Slott Höör

Plats: Bosjökloster

Ord. pris 250 kr. Rabatterat pris för tidningsabonnenter med Stjärnkort 175 kr och med HDpass 187 kr. Prenumeranter på Skånska Dagbladet och Norra Skåne 187 kr (mot uppvisande
av kupong på konsertdagen). Student och barn/ungdom under 19 år: 100 kr.
Förköp: Bosjökloster, 0413-250 48 kl. 10-17. Expeditionsavgift tillkommer.
Konserten 14 augusti

Hjärtligt välkomna!

Plats: Stiftsgård Åkersberg, Frihetens kapell

Ord. pris 250 kr. Rabatterat pris för tidningsabonnenter med Stjärnkort 175 kr och med
HD-pass 187 kr. Prenumeranter på Skånska Dagbladet och Norra Skåne 187 kr (mot uppvisande av kupong på konsertdagen). Student och barn/ungdom under 19 år: 50 kr. Förköp:
www.musik-bosjokloster.se och vid kapellet med start en timma före konsertens början.

karta över skåne

Magnus Nilsson,
konstnärlig ledare vid
Musik på Bosjökloster

Önskekonserten 24 augusti

Plats: Bosjökloster

Ord. pris 340 kr. Rabatterat pris för tidningsabonnenter med Stjärnkort 238 kr och med HDpass 255 kr. Prenumeranter på Skånska Dagbladet och Norra Skåne 255 kr (mot uppvisande av
kupong på konsertdagen). Student och barn/ungdom under 19 år: 120 kr. Förköp: Bosjökloster,
0413-250 48 kl. 10-17. Expeditionsavgift tillkommer.

tickets

Online: www.musik-bosjokloster.se

karta över området
Församlingshem
logen
HÖÖR

MALMÖ/LUND

ENTRÉ

19
16

Vid frågor: 073-6678093
magnus@magnus-nilsson.se
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Klostervalv
Rosengård
Slott
Borggård
Minnesgård
Övre Terrass
Café & Restaurang

8. “Stallet” (festlokal)
9. Lekplats med smådjur
10. Röda Huset (butik)
11. Båtar, pier
12. Botkapell, “Ruingården”
13. Utsiktsplatsen

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Prices
Concerts 10 August and 17 August
Venue: Bosjökloster
Regular price 250 SEK. Reduced price for newspaper subscriber with Stjärnkort 175 SEK and
HD-pass 187 kr. Subscribers of Norra Skåne and Skånska Dagbladet 187 kr (show voucher
at the concert). Students under 19:100 SEK. Advance sales: Bosjökloster, +46(0)413-25048,
10am-5pm. A service charge applies.

Nedre terrassen
Tusenåriga eken
Park med djurhagar
Damm
Örtagård
Kyrka

Concert 14 August
Venue: Chapel of Stiftsgård Åkersberg
Regular price 250 SEK. Reduced price for newspaper subscriber with Stjärnkort 175 SEK and
HD-pass 187 kr. Subscribers of Norra Skåne and Skånska Dagbladet 187 kr (show voucher at
the concert). Students under 19: 50 SEK. Advance sales online at www.musik-bosjokloster.se
and at the Chapel starting one hour before the concert
Musical Request Concert 24 August
Venue: Bosjökloster
Regular price 340 SEK. Reduced price for newspaper subscribers with Stjärnkort 238 SEK and
HD-pass 255 kr. Subscribers of Norra Skåne and Skånska Dagbladet 255 kr (show voucher
at the concert). Students under 19: 120 SEK. Advance sales: Bosjökloster, +46(0)413-25048,
10am-5pm. A service charge applies.

Foto av Bosjökloster: Julia Bonde

Välkommen till
musik på
Bosjökloster 2014!

söndag 10 augusti kl. 16.00

torsdag 14 augusti kl. 19.00

tHe roYAl krAkoW AcADemic orcHestrA

mAGic WinDs

Musikaliska pärlor med internationella blåsarsolister och piano

Peter Wilgotsson, saxofon
Magnus Nilsson, fagott
Rafal Delekta, dirigent

OBS: Konsertlokal: Frihetens Kapell, Stiftsgård Åkersberg, Höör

Upplev en polsk stråkorkester utöver det vanliga, nämligen medlemmar ur den
legendariska violinisten Nigel Kennedy’s Orchestra of Life. En orkester enbart bestående av solister som ackompanjerar två internationellt verksamma svenska musiker, Magnus Nilsson på fagott och Peter Wilgotsson på saxofon. Under Maestro
Rafal Delektas ledning får vi njuta av musik som likt en röd tråd för oss ända från
Sydamerika till Skåne:
Wolfgang Amadeus Mozart: Eine kleine Nachtmusik
Samuel Barber: Adagio for Strings
Michael Haydn: Concertino B dur för fagott och orkester
Astor Piazzolla: Muerte del Angel för fagott och stråkorkester
Reine Jönsson: A Kind of Tango för saxofon och stråkorkester (uruppförande)
Edvard Grieg: Holbergsviten
Under konserten kommer Dagmar Glemme, internationellt känd konstnär bosatt
i Skåne, att inspirerad av musikens stämningar skapa ett skimrande konstverk. Var
med vid denna Allkonsthappening! I anslutningen till konserten kommer konstverket att auktioneras ut: www.dagmarglemme.se
Experience the sound of a string orchestra second to none - consisting of members
of the legendary Nigel Kennedy’s Orchestra of Life, led by Maestro Rafal Delekta.
An orchestra from Poland comprising only soloists, accompanying two Swedish
musicians of international repute, bassoonist Magnus Nilsson, and Peter Wilgotsson on saxophone. During the concert, Dagmar Glemme, the well-known painter
living in Scania, will create a piece of art inspired by the atmosphere of the concert.
After the concert the artwork will be available for purchase in an open auction.
www.dagmarglemme.se

Lyssna på verk av vidunderliga himmelska Mozart och Bach - eller de italienska smäktande
Tamplini och Ponchielli - som här framförs av musiker med världsrenommé. I den klassiska
piano, kommer musiken verkligen nära inpå oss!
At this performance you will experience virtuosic, elegiac, deep, burlesque classical and
Experience heavenly Mozart and Bach and enchanting Italian bravado with Tamplini and
Ponchielli, music to truly impress, performed by some of today’s most exciting international
wind soloists.
Concert venue: Stiftsgård Åkersberg, Frihetens Kapell, Höör

Konsertsolister den 14 och 17 augusti / Concert soloists
Jonathan Small, solooboist Royal Liverpool Philharmonic Orchestra och lärare vid
Royal Northern College of Music (RNCM), Manchester, England
Stefano Canuti, professor i fagott, Royal Northern College of Music (RNCM),
Manchester och Conservatorio ”L. Campiani” Mantua, Italien
Hermann Stefánsson, soloklarinettist i Kungliga Filharmonikerna och Stockholm Sinfonietta
samt adjungerad professor vid Kungliga Musikhögskolan, Stockholm
och Royal Northern College of Music (RNCM), Manchester
Åshilld Henriksen, solohornist i Helsingborgs Symfoniorkester
Magnus Nilsson, solofagottist Helsingborgs Symfoniorkester
Carl Petersson, konsertpianist Helsingborg/Krakow
Beniko Nakajima, konsertpianist Helsingborg

Konstnär: Dagmar Glemme

söndag, 24 augusti 2014, kl. 16.00

moZArt meetinG FrienDs

önskekonsert meD
HelsinGBorGs
sYmFoniorkester ocH
cArl jAn GrAnqVist

kammarorkestern Musica Vitae
Det glädjer oss att åter hälsa kammarorkestern Musica Vitae välkomna, en kär gäst
hos Musik på Bosjökloster. Konserten präglas av Mozarts geniala blåsarkonserter
som framförs av svenska och internationella solister i ett färgsprakande och
fängslande program som sätter ljus på:
Oboekonserter av Mozart, Vaughan Williams och Händel, Mozarts och Webers klarinettkonserter, Flöjtkonserter av Mozart, Devienne och Carl Philip Emanuel Bach,
Fagottkonserter av Mozart och Weber, och Mozarts hornkonsert.
We are delighted to welcome chamber orchestra Musica Vitae again. Today’s
concert is committed to Mozart’s masterpiece concerti for winds illuminating an
Oboe concerti of Mozart, Vaughan Williams and Händel, Mozart’s and Weber’s
clarinet concerti, Flute concerti of Mozart, Devienne and Carl Philip Emanuel Bach,
Bassoon concerti of Mozart and Weber, and Mozart’s horn concerti.

foto: Julia Bonde

söndag 17 augusti kl. 16.00

under ledning av Mats Rondin

Ciceron är Carl Jan Granqvist, en av Sveriges mest publikkära och kulturellt mångkunniga
gastronomer. Carl Jan guidar oss under dagens konsert bland de musikaliska godbitar som
presenteras av Helsingborgs Symfoniorkester (HSO), kär återkommande gäst på Musik på
Bosjökloster.
Tidigare i år nominerades HSOs inspelning av Brahms fjärde symfoni under Andrew Manze
som no. 1 i Danmarks Radios program Söndagsklassikern där en panel av professionella
rarna fanns såväl Wiener Philharmoniker som Leipzig Gewandhaus Orkester.
Till dagens konsert bjuder HSO in publiken att själva rösta fram programmet, se detaljer på
vår hemsida. Du väljer ett verk från följande genrer: Ouvertyr – Symfoni – Wienervals - Operett/Musikal – Filmmusik.
Valet är ditt - Be our guest!
Join and vote for your favorite program! Our Cicerone is Carl Jan Granqvist, one of Sweden’s
most popular connoisseurs of the gastronomic trade. Carl Jan guides us through the selection
of musical delicacies presented by the Helsingborg Symphony, once more our most welcome
guest orchestra at Musik på Bosjökloster.
At today’s concert HSO invites you to vote for your favourite program, please see details
on our website www.musik-bosjokloster.se. Choose your favourites from different genres:
Ouverture – Symphony – Viennese Waltz – Operetta/Musical – Film music.
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The choice is yours - Be our guest!

