Konserter i hjärtat av Skåne i Bosjökloster Slotts vackra
kulturhistoriska miljö
Musik i olika genrer framfört av framstående musiker i ett spektrum av fyra
konserter på söndagar kl. 16.00 under sommaren.
Konserterna hålls inne på Bosjöklosters borggård med slottsfasaden i bakgrunden
som scendekor, vilket både ger en fantastisk atmosfär och akustik. Det finns även
möjlighet att hålla konserterna inomhus i rustik gårdsmiljö.
Biljettförsäljning:
Bosjökloster Tel. 0413-25048 kl. 10 – 17.00
Höörs turistbyrå Tel. 0413-27575, email: info@turisthoor.se

Musik på

2009

Bosjökloster

Biljettpris: 200 kr för en konsert; alla fyra konserter 700 kr.
Elever och studerande halva priset. Förköpsavgift kan tillkomma
Musik på Bosjökloster arrangeras av:
SkåneEstrad – Musik på Bosjö i samarbete med Musik i Syd

Summer Concerts in the heart of the Swedish countryside, Skåne, in the
historical grounds of the monastery Bosjökloster. Prominent musicians in four
programs on Sundays at four o’clock. The monastery and castle grounds by lake
Ringsjö are the backcloth to these concerts during the summer of 2009. Weather
permitting concerts will be given in the open air in the castle courtyard or inside
the various ancient buildings on the estate.
Sale of tickets:
Bosjökloster, Phone +46(0)413-25048, 10am – 5pm,
Höör’s tourist office, Phone +46(0)413-27575, email: info@turisthoor.se
Price per ticket: 200 SEK for one concert; for all four concerts 700 SEK.
Tickets for pupils and students at half the price. A booking fee might apply.
Organiser:
SkåneEstrad – Musik på Bosjö in collaboration with Musik i Syd

Konserter i Bosjökloster Slotts vackra kulturhistoriska miljö
Concerts in the historical grounds of the monastery Bosjökloster

31 maj kl. 16.00

19 juli kl. 16.00

Highlights från
Operavärlden

Från Mozart till Piazzolla

med Rickard Söderberg, svensk tenor i världsklass,
ackompanjerad av Kullabygdens Symfoniorkester,
dirigent: Magnus Nilsson. Vi får njuta av musik av bl.a.
Haydn, Bizet och Wagner. Utöver detta har Rickard
lovat att framföra ”Till Havs”. Dessutom spelar orkesterns trumpetare Joakim Andersson Haydns trumpetkonsert.

31 May

Opera highlights with the renowned Swedish tenor
Rickard Söderberg. We can hear songs by Mozart, Bizet and Wagner accompanied by Kullabygdens Symphony Orchestra. Joakim Anderson, from the orchestra,
also plays Haydn’s Trumpet Concerto.

Magnus Nilsson, solofagottist i Helsingborgs Symfoniorkester musicerar tillsammans med stråkkollegor. Det
blir eldig sydamerikansk musik för fagott och stråkar
samt highlights ur stråkkvartettlitteraturen. Musikalisk
strålglans över Ringsjön - en eftermiddag att komma
ihåg…

19 July

Magnus Nilsson, princ. Bassoon of Helsingborgs Symphony Orchestra together with his string colleagues.
Welcome to enjoy a high spirit concert with “Bassoon
latino” and highlights of the stringquartet literature

21 juni kl. 16.00

23 augusti kl. 16.00

Bellman-afton

Unga Solister

Med en av Sveriges främsta Bellmantolkare, Martin
Bagge. Martin Bagge är en av våra förnämsta vistolkare
och det gäller framförallt verk från Bellmans tid och
bakåt. Bagge, som just efterträtt Sven-Bertil Taube som
ordförande i Svenska Visakademien, har också sjungit
Bellman i ett tiotal länder, och spelat in nationalskalden på både tyska och engelska. Kanske får vi höra hur
”Fjäriln vingad” låter på kinesiska?

21 June

Carl Mikael Bellman Evening. Bellman is often called
a Nordic Anakreon. Sweden’s most popular poet and
ballad writer born in 1740 contemporary to Mozart.
Martin Bagge sings and plays on a replica of the instrument Bellman played in his youth the cittern.

Den fjärde konserten ägnas helt och hållet åt våra unga
solister. Medverkande är finalisterna från årets upplaga
av tävlingen ”Öresundssolist”.
Bilden: Elisabeth Nilsson, pristagare i årets ”Öresundssolist” tävling.

23 August

Young Talents in classical music give this concert.
Competition winners from both Sweden and Denmark
perform and display their talents.

