
 

 
 

 

Vadstena, september 2019 

Kära publik! 
 
Efter en fin sommar är Rödtornet återigen fyllt av pianister och sångare, inte bara från Sveriges alla 
hörn utan också från Norge och Danmark.  
Vårt tredje år har startat och vi fortsätter nu, liksom tidigare, att på olika sätt förnya utbildningen och 
vässa kvaliteten genom att knyta ännu fler institutioner och gästlärare till oss.  
 
I skrivandes stund är vi mitt i den tredje skolveckan och det är alltid lika härligt att få möta de 
studerande. Vi har hunnit både se oss om i Vadstena och haft besök av alumner som berättar hur det 
är att etablera sig i musikvärlden, inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Det är en rikedom när 
de studerande återvänder till oss i Vadstena för att dela med sig av sina erfarenheter. Alla vittnar om 
samma sak, att familjen Vadstenaalumner är stor där ute. 
 
Under förra läsåret inledde vi ett samarbete med Gotlands tonsättarskola. Våra sångare och pianister 
möts i ett spännande projekt som löper under hela läsåret – ett arbete där ny musik för sång och 
piano skapas i tät dialog mellan unga musiker och unga tonsättare, allt under handledning av 
pedagoger från respektive utbildning i Vadstena och Visby. I den sista veckan i september möter de 
studerande varandra för första gången men arbetet är redan igång; med urval av dikter, olika 
workshops och föreläsningar. 
 
Ett annat spännande samarbete som vi nu med hjälp av Vadstena kommun går in i, är med Piano 
Visions, en organisation som har sin bas i Stockholm men som arbetar i hela landet för att sätta 
pianot i centrum.  
I november deltar våra pianister i en mästarkurs här i Vadstena med pedagoger och pianister från 
Piano Visions och Vadstenapubliken får också, i samband med detta, möjligheten att lyssna på en 
Pianokonsert. Aktuella datum kommer inom kort finnas på vår hemsida 
www.vadstenasangochpianoakademi.se 
 
Genom Vadstena-Akademien och Nils Spangenbergs hängivna arbete får vi fortsatt del av en rik 
kompetens, nya kontakter och framför allt ett konstnärligt och pedagogiskt ansvarstagande för 
innehållet i utbildningen. Förutom den ordinarie undervisningen fylls läsåret med konserter, besök av 
gästlärare, mästarkurser, konsertresor, föreläsningar och andra förberedelser inför 
högskolesökningar.  
 
Vi är fantastiskt stolta och oerhört tacksamma över den avskedspresent som Östergötlands före detta 
landshövding Elisabeth Nilsson i fjol skänkte oss:  
en insamlingsstiftelse knuten till Vadstena Sång och Pianoakademi, vars syfte är att stötta våra 
studerande genom stipendier samt att stödja utbildningen ekonomiskt.  
Är du intresserad av att stödja oss genom den eller på andra sätt är du varmt välkommen att höra av 
dig till Anna-Carin Strand. 
 
Höstens verksamhet bjuder på många konserter, mer om det på baksidan av detta blad.  
Vi ser fram emot att snart få se er och torsdagen den 26 september hålls vår första konsert i 
Vätternkyrkan. 
 
Varmt välkommen med oss in i framtiden och väl mött på alla våra konserter! 
 
Yoriko Asahara, Anders Düring, Mats Jansson, Anna-Carin Strand och Monica Thomasson 

https://www.folkuniversitetet.se/Skolor/Estetiska-skolor/vadstena-sang-och-pianoakademi/
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KONSERTER 
Höstterminen 2019 

Torsdag 26 september 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika 

Vätternkyrkan 
MUSIKALISK SALONG 
Sångare, pianister och kör från        
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 24 oktober 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

Vätternkyrkan 
MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 28 november 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

Vätternkyrkan 

MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Onsdag 11 december 
kl. 19:00    
Fri entré                                                                                                       

 

Vadstena klosterkyrka 
LUCIAKONSERT  
Kör från  
Vadstena Sång och Pianoakademi   
Anna-Carin Strand, dirigent 

Lördag 14 december  
kl. 16:00                                         

Biljetter via Kammarmusik i Östergötland 
www.slottsmusik.com 

Brunneby gård 
MUSIKALISK SALONG & LUCIATÅG  
Sångare, pianister och kör från 
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Söndag 15 december 
kl. 17:00 och 19:00  
Entré 200:-  
Biljettsläpp 15/11                                 

Trefaldighetskyrkan 
JULKONSERTER 
Sångare, pianister och kören från   
Vadstena Sång och Pianoakademi  

 
LUNCHMUSIK I VADSTENA KLOSTERKYRKA  
med studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi 
kl. 11:30-12:00 
Tisdag 17 september 
Tisdag  15 oktober 
Tisdag  12 november 

 
Med reservation för ändringar! 

Om du i fortsättningen önskar få detta utskick via e-post, maila 
anna-carin.strand@folkuniversitetet.se 

http://www.slottsmusik.com/
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