
Rickard Söderberg

ger Lerum kärlek!

Generalprogram för

Säsongen 2020-21

18 april 2021

Ale Möller trio 

Få kan som Ale Möller skapa tokglädje både på och utanför scenen.
Ale är multiinstrumentalist som spelar allt från mandola, dragspel
och flöjter, skalmeja och kohorn.

Men framförallt är Ale Möller en musikant som arbetar sig in till
själva källkoderna i den traditionsmusik han stöter på, vare sig det
är grekisk rembetika eller tjurig tretakt.
Mats Öberg är pianist, multi-instrumentalist och kompositör. Han
har spelat med alla från Frank Zappa till Carola. Han började sin
musikaliska bana vid nio års ålder och räknas idag som en av
Sveriges främsta improvisationsmusiker.
Olle Linder spelar bas, trummor, mandola och alla möjlig slagverk.
Den stora fascinationen för latinamerikansk musik och rytmer har
tagit Olle till Brasilien, Argentina och Uruguay, där han studerat och
musicerat. Olle har också skrivit musik för teater och
dansföreställningar.
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Alla konserter ges Söndagar Kl. 16.00

Lösbiljetter till våra konserter säljs normalt vid

entrén, undantaget Rickard Söderberg som även

kan köpas hos Ticketmaster!



Kära Kammarmusikvänner!

Trots osäkerheten kring Covid-19 pandemin väljer Kammarmusik i Lerum
att presentera det program vi tänkt oss för säsongen 2020-21. Pandemin
gör det också en smula svävande om var och hur vi kan hålla konserterna
med de rådande reglerna om distansering och gruppstorlekar. Vi
återkommer med information om detta i samband med att säsongen
börjar. Men det finns anledning att tro att vi fortsätter i equmeniakyrkan.

Vi behåller den låga medlemsavgiften 750 kronor som innebär inträde till
sju konserter. Tvingas vi ställa in någon konsert betalas pengar tillbaka.
Biljetter till konserten med rickard Söderberg kostar 250 kronor och säljs
via Ticnet. Inträde till övriga konserter som säljs vid entrén 150 kronor.

Ungdomar upp till 20 år går in gratis.

Som kompensation för uteblivna konserter förra säsongen bjuder vi våra
medlemmar på två extrakonserter. nyblivna medlemmar denna säsong är
också välkomna till dessa konserter.

De som betalar in avgiften före 1 september får en fribiljett att ge bort till
någon. OBS! gäller inte till konserten 25 oktober.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Kammarmusik i Lerum

Du som vill vara medlem betalar medlemsavgiften 
på 750 Kr till vårt bankgiro 192-2871
Glöm inte att ange namn och telefonnummer i meddelande-
rutan så vi får veta vem som betalat!

naturligtvis kan ni även anmäla intresse genom att ringa till
Gunilla på 0732 27 94 29 eller till Jan på 0702 09 21 08. Det går
att lösa medlemskap i samband med konserterna.  Biljett till
enstaka konsert löses vid entrén

Kontakt :  e -post  :  jan@j j fm.se

internet  :  www.kammarmusik i lerum.se  /  facebook  :   kammarmusik- i - le rum

21 februari 2021

Trio Suomi

Klarinettisten Olli Leppäniemi
har  studerat vid Sibelius-
akademin, norges musikinstitut och vid University of Southern California. 2019
vann han den prestigefyllda internationella Carl nielsen-tävlingen. Priset
innebar att Olli fick inbjudningar att framträda som solist med orkestrar världen
över. Olli har varit soloklarinettist i Danska radions orkester, i Bergens
filharmoni, Sinfonia Lahti men är just nu i Åbo symfoniorkester.
Cellisten Marko Ylönen är född i rantasalmi. Han studerade först i Helsingfors
och sedan för Heinrich Schiff i Basel. Marko har varit solocellist i esbo
stadsorkester och Finska radions orkester. Han har konserterat i europa, USA
och Japan. Han vurmar för nyskriven finsk musik. Sedan 2000 är Ylönen
verksam som lektor i kammarmusik vid Sibelius-Akademin.
Pianisten Juho Pohjonen började sina pianolektioner vid Sibelius-Akademin,
Han fortsatte sina studier utomlands för bl.a. András Schiff. Juho är mycket
verksam i USA där han framträder som solist runt om i landet. Han turnerar
flitigt även i Skandinavien och har nyligen gjort en turné med Lahtis
symfoniorkester i Japan. Juho har gjort ett antal skiv-inspelningar med
kammarmusik.

21 mars 2021

Göteborgs Kammarkör under

ledning av Gunnar Eriksson

Göteborgs Kammarkör
bildades 1963 av Gunnar
Eriksson. De flesta kör-
medlemmarna har gjort sin
utbildning på Musikhög-
skolan i Göteborg.
Gunnar är tillsammans
med kören en viktig
förnyare av svensk körsång.
Kören har under åren
producerat en rad skivor
och gjort ett oräkneligt
antal turnéer i Sverige och
utomlands.
Den har samarbetat med nordiska tonsättare, vissångare, jazzmusiker m.m.

Med stöd av 

LerUMS KOMMUn



15 November 2020

Sandra Lied Haga cello

Gunnar Flagstad piano

Cellisten Sandra Lied Haga
är det senaste musikaliska
stjärnskottet i norge. Hon
började spela cello redan
som treåring. Debuterade i
Wigmore Hall i London som
tolvåring.
Sandras uppskattade fram-
föranden har fört henne runt
hela världen. Från new York
till St. Petersburg. 
För utom soloframträdanden
med orkestrar är hon också
livlig kammarmusiker.
Hon samarbetar t.ex. med
pianisten Leif Ove Andsnes
och i en mängd andra olika
konstellationer.

I maj 2020 kom hennes första CD med
State Academic Symphony Orchestra of
russia.

Pianisten Gunnar Flagstad är utbildad vid
norges Musikhögskola där han idag är
lärare. Gunnar har framträtt i USA och i

många städer runt om i europa. Han är flitig kammarmusiker och är
en återkommande gäst i nrK radio och TV. Han är också konstnärlig
ledare för flera festivaler i norge.

25 oktober 2020

Rickard Söderberg & pianisten Johan Reis

Operasångaren Rickard Söderberg
föddes 1975 i Snöstorp i Halland.
Han började sin musikaliska
utbildning som pianist vid
Musikhögskolan i Göteborg.
Studierna fortsatte sedan vid
Operaakademiet på Den Konglige
Teater i Köpenhamn. redan under
studietiden började han uppträda på
större scener runt om i europa.
För en bredare publik blev rickard känd då han framträdde i TV i
programmen Körslaget och Let´s Dance. Han är debattör och också
en mycket uppskattad föreläsare. I Sveriges radio P2 leder han
programmet Operahuset. Sedan säsongen 2009/2010 är han
knuten till Malmö Operan.

1 november 2020 - EXTRAKONSERT

Frontsidefestivalen gör Lerum

Frontside, Göteborgs Internationella kammar-
musikfestival presenterar guldkorn ur
festivalens kritikerrosade program med temat
”Österut” från januari 2020. Programmet är
inspirerat av  Ostindiefararens resor till
Asien  med asiatiskinspirerad musik av bla,
Vivaldi, ravel, Debussy och nyskrivna klanger av
Carl-Axel Hall och Bengt Lundin. en av de medverkande
och vår ”hedersgäst”, är den kinesiske musikern Wu Wei, en flitigt
anlitad solist och kammarmusiker, numera bosatt i Berlin. Han
fascinerar med sitt uttrycksfulla spel och spännande klanger på det
traditionella kinesiska instrumentet ”Sheng” (munorgel) i både europeisk
konstmusik från alla århundraden samt folkmusik från sitt hemland. 

Medverkande: Daniel Berg, Tobias Granmo, Wu Wei. Mfl.



24 januari 2021

Trio Skandinavia

Cellisten Amalie Stalheim är norska, violinisten Kern Westerber dansk och
pianisten Hornmazábel svensk. namnet på gruppen var därmed givet. Trio
Skandinavia bildades 2013
Amalie Stalheim är en av
flera mycket lovande cellister i
norge. Hon har framträtt som
solist med många av de
skandinaviska orkestrarna.
Bl.a. Göteborgs Symfoniker.
Säsongen 2018/2019 var hon
Artist in recidence i Sr P2.
Kern Westerberg har intagit
en position som en av de
mest lovande unga musikerna just nu i Danmark. Han har vunnit priser i
en mängd nationella och internationella tävlingar. redan som12-åring
framträdde han som solist med Danska radions symfoniorkester. Han har
varit solist med flera orkestrar i Skandinavien.
Daniel Hornmazábel har studerat på Kungliga musikskolan och sedan för
Mats Widlund på edsbergs slott där han avslutade sina studier med diplom
2016. Han har gett pianoaftnar och även framträtt i kammarmusikaliska
sammanhang i USA, Canada och europa. Han har ett intimt samarbete
med Operan i Stockholm där han introducerar klassisk musik för
ungdomar.

7 februari 2021 - EXTRAKONSERT

Flauto Speranza 
Flauto Speranza bildades under 2019 av Göteborgsbaserade Pia
Brinkmann Stenhede och Marit Nyberg, samt Anders Renberg från
Malmö. Alla tre är erfarna blockflöjtister med mångårig erfarenhet av
kammarmusik och solistisk verksamhet. 
Ordet speranza betyder hopp på italienska. Det står för musikernas
förhoppning och längtan efter inspirerande och spännande möten där de
får chans att förverkliga musikaliska ideal och drömmar. Gemensamt har
de kärleken till instrumentet och den tidiga musiken. Den stora genrebredd
som finns för blockflöjten; från medeltid och renässans till nyskriven
musik, fångas upp av medlemmarnas olika specialintressen. 
Konserten i Lerums kammarmusikförening blir ensemblens debutkonsert.

13 september 2020 

David Härenstam gitarr &

Wirénkvartetten

David Härenstam avslutade sina högre studier med diplom vid royal
Welsh College of Music and Drama. Han har sedan många år turnerat
både i Sverige och utomlands. Det har blivit konserter vid många
festivaler och han har också medverkat vid flera teatrar.
Hittills har David hunnit spela in åtta CD och samarbetat med många
artister. nämnas kan cellisten Andreas Brantelid och skådespelerskan
Stina ekblad.

Wirénkvartetten är ”till vardags” anställda i Svenska Kammar-
orkestern i Örebro. Kvartetten har en bred repertoar men har en
förkärlek för svensk musik och vill bidra till att Dag Wiréns
kvartettmusik sprids.


