
 

 
 

 

 
Vadstena, januari 2020 

Kära publik! 
Äntligen är vi på rätt sida om blåsipporna!  

Efter en intensiv och härlig hösttermin, som avslutades med publikrekord på våra Lucia- och 
julkonserter, och en därpå efterföljande och välförtjänt julvila, har nu vårterminen dragit igång.  
En termin, som förutom ett flitigt vardagsarbete i det fantastiska Rödtornet och för många av våra 
elever stundande antagningsprov till högre musikutbildning, är fylld av gästlärarbesök, konserter, 
möten med alumner och verksamma musiker, konsertresor och förstås ett sceniskt projekt på Gamla 
teatern. Tillsammans fortsätter vi att forma utbildningen för att ytterligare kunna utveckla och vässa 
vårt unika koncept; att låta romansrepertoaren få genomsyra vårt arbete.  

Vi söker ständigt nya spännande vägar och samarbetspartners. Under hösten hade vi ett 90-tal 
femåringar på besök i Rödtornet, barn från El Sistema på Kulturskolan i Motala som vi fick bjuda på 
en spännande förmiddag i musikens värld. Under hösten har också vårt samarbete med Gotlands 
tonsättarskola utvecklats vidare. Tänk att vi få vara en del i att föra romanskonsten vidare och 
utvecklas genom att också låta nya romanser se dagens ljus! I maj kommer kompositionerna kunna 
höras i Visby på Tonsättarskolans festival Ljudvågor, samt i Vadstena i samma månad.  

Under våren får vi besök av för oss både välbekanta gästlärare såsom nya. Redan i februari  har vi två 
mästarkurser; först ut är en mästarkurs för våra pianister med professor Stefan Bojsten från 
Musikhögskolan i Stockholm. Därefter blir det mästarkurs med operasångaren Torbjörn Lillieqvist, en 
mångårig tradition. Interpretation av operarepertoar står då på schemat. 

De studerande kommer förstås även i år att få arbeta i en scenisk produktion på Gamla teatern.  
Detta arbete förbereds nu av oss ordinarie lärare, dansaren Matilda Larsson och skådespelaren 
Pontus Plaenge. Vi ser mycket fram emot att i år få samarbeta med regissör Dan Turdén, verksam vid 
bland annat Värmlandsoperan och Operahögskolan. 

Vi är mycket stolta över att juryn för Gunnar och Judith de Frumeries stiftelse vid Kungliga 
Musikaliska Akademien har förärat oss med att tilldela Vadstena Sång och Pianoakademi sitt 
stipendium. Glädjande är att även flera av våra nuvarande elever tilldelats stipendier och utmärkelser 
under året och vi följer med stor entusiasm våra alumners fina framgångar på olika scener och 
tävlingar i världen och deras resor på de musikaliska vägarna! 

Vi ser nu fram emot att redan i nästa vecka få bjuda in er till vår första Musikaliska salong för 
terminen. I slutet av januari har vi förmånen att återigen få samarbeta med organist Beatrice Paping i 
Vadstena klosterkyrka. Ensembler och körmusik till orgel står i konsertprogrammet. 

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

Varmt välkommen på vår fortsatta resa! 

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



 

 
 

 

KONSERTER 
Vårterminen 2020 

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

Vätternkyrkan 

MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från        
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Torsdag 30 januari 
kl. 19:00                                                 
Fri entré! 
 

Vadstena klosterkyrka 
KYRKOKONSERT 
Solister, ensembler och kör från    
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Måndag 10 februari                                                                         
kl. 19:00                                                                              
Fri entré! 

Crescendo, Norrköping                
PIANOAFTON 
Pianisterna från  
Vadstena Sång och Pianoakademi                            

Tisdag 11 februari                                                                     
 Fri entré! 

Aulan, Lunnevads folkhögskola  
PIANOAFTON                                
Pianisterna från  
Vadstena Sång och Pianoakademi                            

Torsdag 27 februari 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

Vätternkyrkan 

MUSIKALISK SALONG 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Tisdag 19 mars 
kl. 19:00  
Entré 100:- inkl. fika  

Vätternkyrkan 
MUSIKALISK SALONG                        

Sångare, pianister och kör från  
Vadstena Sång och Pianoakademi 

Fredag 1 maj kl. 19:00                                                  
Lördag 2 maj kl. 18:00                      
Entré 200:-                                             
Alla biljett säljs via Vadstena turistbyrå från den 8/4                                                    

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

Lördag 2 maj 
kl. 12:00  
Fri entré 

Vätternkyrkan 
LUNCHKONSERT 
Sångare och pianister från      
Vadstena Sång och Pianoakademi                                  

Måndag 25 maj 
kl. 19:00                                                                                
Tisdag 26 maj                                                                           
 kl. 19:00                                                                              
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 28 januari, Tisdag 11 mars, Tisdag 23 april 
 

 
Med reservation för ändringar! 

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