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Söndag 1 augusti 2010 kl. 16.00

Hjärtligt välkommen till konsertserien

Musik på Bosjökloster
Under fyra söndagar i augusti 2010 får vi njuta av musik från när och fjärran i Bosjöklosters härliga miljö med sin blomsterprakt. Efter en framgångsrik första konsertsommar
2009 ser vi nu fram emot en varierad andra konsertsäsong. De fyra evenemangen bjuder
på en spännande blandning av musik, litteratur, vin och mat - något för alla sinnen.

Magnus Nilsson, fagott
Sjöströmska Stråkkvartetten
Lena Rönér, kontrabas
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Om vindruvor och tondruvor

Bengt Frithiofsson, författare och
vinexpert känd från TV4, kåserar
Musik av W.A. Mozart, Heitor Villa-Lobos,
Maurice Ravel och Astor Piazzolla

Den 1 augusti bjuder Sjöströmska Stråkkvartetten och Magnus Nilsson på fagott på temperamentsfulla toner från sydamerikanska och europeiska vinländer och vinkännaren Bengt
Frithiofsson berättar om vinkulturen i dessa länder.
Den 8 augusti får vi på slottets borggård frossa i Chopins och Mozarts musik med Hans
Pålsson och Zora Mihailovich vid flygeln, ackompanjerade av musiker ur Helsingborgs
Symfoniorkester. Vi kommer också att få lyssna på en konsert med fantastiskt begåvade
unga skånska pianopristagare. Dagen avslutas med en masterclass där pianoelever från
Skånes Kulturskolor spelar Chopin för Hans och Zora.
Den tredje konserten tar oss med till Mellanöstern och dess medryckande judiska och arabiska folkmusik och speciella lyrik. Vi är mycket glada att få hit den världsberömda Middle
East Peace Orchestra, som gästar Bosjökloster den 15 augusti.
Sist i konsertserien, den 22 augusti, får vi uppleva en ”italiensk” sommardag då Pollux
Blåsarkvintett spelar italiensk musik från olika tidsepoker. Italienkännaren Bo Hagström
kåserar kring hur musiken och maten inspirerat kockar och kompositörer.
Efter varje konsert blir det mingel mellan publik och artister och restaurangen serverar mat
inspirerad av konsertens tema.
Jag hoppas att Du har fått mersmak...
En upplevelserik konsertsommar önskar Dig
Magnus Nilsson
SkåneEstrad - Musik på Bosjö

En spännande resa i vindruvornas och tondruvornas värld. Magnus Nilsson, fagottsolist
tillsammans med Sjöströmska Stråkkvartetten – vinnare av Vertavo-kvartettens pris för unga
stråkkvartetter 2009 – nu förstärkt med Lena Rönér på kontrabas, framför skiftande musik
med musikalisk och geografisk räckvidd. Resan för oss till Mozarts Wien, Ravels Frankrike,
Piazzollas Argentina och Heitor Villa Lobos’ Brasilien. Vad har detta med vin att göra? Ja,
låt er överraskas av Bengt Frithiofsson, författare och TV-personlighet som förbinder dessa
fantastiska världar. Hör hur det sprudlar i musiken!
An exciting trip in the world of grapes and music beads. Magnus Nilsson, bassoon soloist,
together with the Sjöströmska String Quartet – 2009 winners of the Vertavo Quartet award
for young string quartets – and now reinforced by Lena Rönér on contrabass, will perform
various pieces of music with a wide geographical and musical spread. The journey takes us
to Mozart’s Vienna, Ravel’s France, Piazzolla’s Argentina and Villa-Lobos’ Brazil. What does
this have to do with wine? Well, be surprised by Bengt Frithiofsson, author and well-known
TV personality, who will tie together these fantastic worlds. Listen to the gush of music!

Söndag 15 augusti 2010 kl. 16.00

Två Pianogiganter • Mozart och Chopin

Shalom och Salam

Pianofestival med Hans Pålsson och Zora Mihailovich
Orkester med musiker ur Helsingborgs Symfoniorkester

Middle East Peace Orchestra
spelar judisk och arabisk folkmusik

• Ung pianopristagare spelar Chopin
• Föredrag av Hans Pålsson: ”Konsten att öva”
• Lunchrast
• Läsning ur George Sands ”En vinter på Mallorca”
• Konsert ”Två Pianogiganter”:
Mozarts pianokonsert no. 22, Hans Pålsson
Chopins pianokonsert no. 2, Zora Mihailovich
Kl. 16.30 • Kafferast
Kl. 17.00 • Musikskoleelever spelar Chopin.
Masterclass med Hans Pålsson och Zora Mihailovich
Kl. 12.30
Kl. 13.00
Kl. 13.30
Kl. 14.00
Kl. 15.00
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Söndag 8 augusti 2010 kl. 12.30–18.30

En pianofestivaldag av internationell klass!

Låt dig inspireras av fantastiska unga pianopristagare. Detta
är en enastående chans att få höra Skånes pianoelever delta i
en Masterclass ledd av stjärnpianisterna Zora Mihailovich och
Hans Pålsson, känd bl. a. från TV ”I döda mästares sällskap”.
Höjdpunkten blir utomhuskonserten på den vackra borggården då vi firar Chopins 200-årsjubileum med hans andra pianokonsert framförd av Zora
Mihailovich och Mozarts 22:a pianokonsert, som vi alla känner till från filmen ”Amadeus”, framförd av Hans Pålsson. Kanske dyker också Madame Aurore Dudevant upp, alias
George Sand, författare och Chopins livskamrat, som berättar hur det egentligen var denna
vinter på Mallorca. Ta gärna med en fikakorg eller avnjut mat och dryck från Bosjöklosters
restaurang. Varmt välkomna!

A piano festival day of international class!

Be inspired by fantastic young piano price winners. This is a unique chance to listen to
piano students from Skåne participating in a Masterclass led by the pianist stars Zora
Mihailovich and Hans Pålsson, among others known from TV “In the Company of Dead
Masters” (free translation). The culmination will be the outdoor concert in the beautiful
courtyard where we will celebrate the 200 year jubilee of Chopin with his 2nd piano concerto performed by Zora Mihailovich and Mozart’s 22nd piano concerto, which we all
know from the film ‘Amadeus’, performed by Hans Pålsson. Maybe Mme Aurore Dudevant
will turn up as well, also known as George Sand, author and Chopin’s life companion, who
will tell what it really was like this winter in Majorca. You can bring a pic-nic basket or enjoy
food and drink from Bosjökloster’s restaurant. We wish you a warm welcome!

Henrik Goldschmidt, konstnärlig ledare,
oboist och presentatör
Läsning ur mellanösterns lyrik

“If the world were a good place it would
be like the Middle East Peace Orchestra.
The orchestra is a group of lovely musicians
– Arabs and Jews – who have decided that
peace is a personal responsibility and that
one can choose to play and dance instead
of waiting for their governments to make
peace. That different languages is no hindrance in singing the same tune. And that
different rhythms and contrasting cultures
can make harmony and sound even more
exciting together”.
Extract from a review in the
Danish newspaper “Politiken”

Vi är väldigt glada att kunna presentera The
Middle East Peace Orchestra på Bosjökloster
– ett unikt samarbete mellan arabiska och
judiska musiker som spelar musik för fred.
Orkestern etablerades år 2003 av Henrik
Goldschmidt, förste oboist vid Det Kongelige
Kapel, och består av muslimer, judar och
kristna från Israel, Palestina, Egypten, Irak,
Syrien, Jordanien, Libanon, Skandinavien och
USA. De är alla handplockade virtuoser som
representerar det bästa från sina traditioner och dessutom har modet att engagera sig i detta
projekt. Orkestern har mottagits med största entusiasm av både publik och press sedan den
allra första konserten 2004. De spelar överallt, i de största konsertsalarna och vid berömda
musikfestivaler till de minsta orter, för att sprida fredsbudskapet och behovet av en dialog
via musiken. Det svenska filmbolaget ”CINergy Film” har gjort en dokumentärfilm och den
danska radion och televisionen har bevakat konserterna i Danmark och utomlands. Efter
konserten erbjuder Bosjöklosters restaurang en “Mellanöstern-tallrik”.
We are delighted to present The Middle East Peace Orchestra at Bosjökloster – a unique
collaboration between Arab and Jewish musicians playing concerts for peace. Initiated in
2003 by Henrik Goldschmidt, the principal oboist of The Royal Danish Orchestra, the orchestra is built up with Muslims, Jews and Christians from Israel, the Palestine Areas, Egypt,
Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Scandinavia and USA. They are all handpicked virtuosos representing the best of their tradition and furthermore they all have the courage to engage
in this project. The Orchestra has been received with the greatest enthusiasm from both
audience and press, since the very first concert in 2004. They are playing at the greatest
concert halls and prestigious music festivals and the smallest places to spread the message
of peace and the need for dialogue through music. The Swedish Film Company ”CINergy
Film” has made a documentary and the Danish National Radio and Television has covered
the performances in Denmark and abroad. After the concert Bosjökloster´s restaurant offers
a ”Middle East plate”.

Söndag 22 augusti 2010 kl. 16.00
En sommardag i Italien
med Pollux Blåsarkvintett och
Bo Hagström, författare och känd från
”Solens Mat” på SVT, med kåseri om
italiensk kultur, vin och mat
Johan Skeppstedt-Andersson, flöjt
Carl Andersson-Cronberg, oboe
Per Johansson, klarinett
Åshild Henriksen, horn
Magnus Nilsson, fagott
Verk av L.v. Beethoven, G. Verdi
och G. Rossini m.fl
Visste du att Giacomo Rossini var polare med Italiens
bästa kockar …. eller hur smakar ”Maccheroni alla Rossini”….? Detta blir en dag för alla sinnen där Bo Hagström, journalist, författare och känd från SVTs ”Solens
Mat” tar oss på en italiensk mat- och musikresa. Vi får
bl.a. höra godbitar av Verdi och Rossini framförda av
Pollux blåsarkvintett som gjort stor succé på konsertscenerna både i Sverige och utomlands. Efter konserten erbjuds italienska läckerheter. Vad säger ni om en
”antipasti-tallrik” à la Bo Hagström?
Did you know that Giacomo Rossini was friend with Italy’s best cooks – or how does
”Maccheroni alla Rossini” taste...? This day will be one for all senses where Bo Hagström,
journalist and author, known from the TV program ”Sunshine Food” (free translation), will
take us on an Italian food and music journey. Among others we will listen to ‘goodies’ by
Verdi and Rossini performed by Pollux wind quintet who have made great success on the
concert scenes both in Sweden and abroad. After the concert Italian specialties will be offered. What about an “antipasti plate” à la Bo Hagström?

Samarbetspartner:
Bosjökloster-Slott
Musik i Syd

Medarrangör till Pianofestivalen:
Mårtenssons piano

Sponsorer:

Leader Skåne
Helsingborgs Symfonikers Vänner
Två Bryggare
Vingården Domaine de Brescou
Sitoo AB

Konserter i hjärtat av Skåne, i Bosjöklosters
vackra kulturhistoriska miljö
Biljetter:

Julius Biljettservice Tel. 0775-700 400. Biljetter kan också köpas
online via www.juliusbiljettservice.se, där en förteckning över
avhämtningsställen finns.
Bosjökloster Tel. 0413-250 48 kl. 10–17
Höörs turistbyrå Tel. 0413-275 75, email: info@turisthoor.se

Priser:

Ord. Pris/konsert: 195 kr; stud.: 100 kr. Förköpsavgift kan tillkomma.
Rabatterat pris för tidningsabonnenter med Stjärnkortet/Lustkortet/HD-passet: 145 kr
Pianofestivalen 8 augusti: ord. pris 295, stud. 150 kr
Rabatterat pris för tidningsabonnenter med Stjärnkortet/Lustkortet/HD-passet: 220 kr
Gratis inträde till Pianofestivalen för pianoelever vid Skånes kulturskolor kan sökas hos
Mårtenssons Piano, Lars Mårtensson pianotekniker@hem.utfors.se, tel. 070-554 82 80

Musik på Bosjökloster arrangeras av:

SkåneEstrad – Musik på Bosjö i samarbete med Musik i Syd
Medarrangör till Pianofestivalen: Mårtenssons piano

Summer Concerts in the heart of the Swedish countryside,
Skåne, in the historical grounds of the monastery Bosjökloster
Julius Biljettservice Phone +46(0)775-700 400. Tickets can also be bought online via
www.juliusbiljettservice.se, where a list of collection places can be found.
Bosjökloster, Phone +46(0)413-25048, 10am – 5pm
Höör’s tourist office, Phone +46(0)413-27575, email: info@turisthoor.se

Prices:

Price per concert: 195 kr; students: 100 kr. A booking fee might apply.
Reduced price for newspaper subscribers (Stjärnkortet/Lustkortet/HD-passet): 145 kr
Piano Festival on 8 August 2010: 295 kr; students 150 kr
Reduced price for newspaper subscribers (Stjärnkortet/Lustkortet/HD-passet): 220 kr
Free entrance to the Piano Festival for piano students at Skåne’s music schools; please
apply at Mårtenssons piano, Lars Mårtensson pianotekniker@hem.utfors.se, tel. 0705548280

Musik på Bosjökloster is arranged at Bosjökloster-Castle, Höör by:
SkåneEstrad – Musik på Bosjö in collaboration with Musik i Syd
Co-organizer of the Pianofestival: Mårtenssons piano
www.musik-bosjokloster.se
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Tickets:

