
 

 
 

 

 
 

Vadstena, januari 2019 

Kära publik! 

 

Äntligen är ljuset här och vi är på rätt sida av blåsipporna!  

Efter en intensiv och härlig hösttermin har nu vårterminen dragit igång. En termin, som förutom ett 
flitigt vardagsarbete i det fantastiska Rödtornet och för vissa stundande antagningsprov till högre 
musikutbildning, är fylld av fina gästlärarbesök, många konserter, möten med alumner och 
verksamma musiker. Det blir också konsertresor och förstås ett sceniskt projekt på Gamla teatern.  

Tillsammans fortsätter vi att forma utbildningen för att utveckla och vässa konceptet, finna nya 
spännande vägar och samarbetspartners.  

Under hösten inleddes det spännande projektet med att låta kompositionsstuderande från Gotlands 
tonsättarskola möta våra sångare och pianister. Tänk att vi får vara en del i att föra romanskonsten 
vidare och utvecklas genom att också låta nya romanser se dagens ljus! Dessa sånger kommer att 
höras i Visby på Gotlands tonsättarskolas festival Ljudvågor i maj, samt i Vadstena under samma 
månad.  

Under våren får vi besök av för oss både välbekanta gästlärare såsom nya. Redan nu i januari har vi 
två mästarkurser; först ut är en mästarkurs för våra pianister, med professor Håvard Gimse från 
Musikhögskolan i Oslo. Därefter blir det mästarkurs med operasångaren Torbjörn Lillieqvist och 
pianisten Conny Antonov från Malmö, enligt en mångårig tradition. Interpretation av operarepertoar 
står då på schemat. I mars och april gästas vi av operasångarna Gitta-Maria Sjöberg och Olle Persson 
inom ämnet Romansinterpretation. 

I mars kommer en av våra sångare att få ta emot det nyinstiftade Otto Lindblad-stipendiet, ett 
stipendium som vi är mycket stolta över att utbildningen blivit utvald för. Vi letar efter något liknande 
stipendium för våra pianostuderande. 

De studerande kommer även i år att få arbeta i en scenisk produktion på Gamla teatern. Detta 
förbereds nu för fullt av rörelseläraren, koreografen och regissören Clara Svärd tillsammans med Nils 
Spangenberg från Vadstena-Akademien. 

På alla hjärtans dag har vi glädjen att återigen få samarbeta med organist Beatrice Paping i Vadstena 
klosterkyrka. Ensembler och körmusik till orgel står på programmet. 

Vi ser fram emot att redan i nästa vecka få bjuda in till vår första Musikaliska salong.  

Vårens konsertutskick bjuder som vanligt på många konserter, mer om det på baksidan av detta blad.  

Varmt välkommen på vår fortsatta resa! 

Anna-Carin Strand, Monica Thomasson, Anders Düring, Mats Jansson och Yoriko Asahara  
 



 

 
 

 

KONSERTER 
Vårterminen 2019 

Onsdag 23 januari 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika 

Vätternkyrkan 
MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från        
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 14 februari 
kl. 19:00                                                 
Fri entré! 
 

Vadstena klosterkyrka 
SAKRAL KONSERT 
Solister, ensembler och kör från    
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 7 mars 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

Vätternkyrkan 
MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 11 april 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

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

Fredag 3 maj kl. 19:00                                                  
Lördag 4 maj kl. 18:00                      
Entré 200:-                                             
All biljettförsäljning sker via Vadstena turistbyrå från den 8/4                                                    

Gamla teatern                           
SCENISK FÖRESTÄLLNING 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi                                  

Lördag 4 maj 
kl. 12:00  
Fri entré 

Vätternkyrkan 
LUNCHKONSERT 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi                                  

Torsdag 9 maj                                                                           
kl. 19:00                                                                              
Entré 100:- inkl. fika 

Vätternkyrkan 
Pianosalong samt konsert med 
kompositionerna från samarbetet med 
Gotlands tonsättarskola 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi                                  

Torsdag 23 maj 
kl. 19:00                                                                              

Söndag 26 maj                                                                           
kl. 16:00                                                                              
Entré 100:- inkl. fika 

Vätternkyrkan          
Avslutningskonserter 
Medverkar gör de sångare och pianister 
från Vadstena Sång och Pianoakdemi som 
studerat på utbildningen i 2 år. 

LUNCHMUSIK I VADSTENA KLOSTERKYRKA med studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi 
kl. 11:30-12:00 
Tisdag 5 februari 
Tisdag  19 mars 
Tisdag  9 april 

Med reservation för ändringar! 
Om du i fortsättningen önskar få detta utskick via e-post, maila 

anna-carin.strand@folkuniversitetet.se 

mailto:anna-carin.strand@folkuniversitetet.se
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