


Hösten 2019 & Våren 2020 
Musik i Uppland i samarbete med kommuner i länet.

         konsert-

karusellen
Din musik i Uppland





Musik i hela Uppland!
Oavsett var du bor i Uppsala län,  

ska du ha möjlighet att lyssna på levande  

musik av hög kvalitet. Det är tanken med  

Konsertkarusellen, ett turné program  

som arrangeras i samarbete med  

sju kommuner i länet.



10Linnékvintetten

Uppsala Kammarsolister  
och Ulrika Knutson 4

Trio X med jazzcellisten 
Svante Henryson 5

6
Riltons vänner sjunger  

Beppe Wolgers

7Anna Stadling trio

8Kolonien

9
Trio X, Sharon Dyall 

och Lars Säfsund





Uppsala Kammarsolister och Ulrika 
Knutson lyfter kvinnliga tonsättare som 
”glömts bort”. Hos Emilie Mayer, Ethel 
Smyth och Valborg Aulin var beslutsam-
heten över att komponera väldigt stark! 
De utbildade sig, utövade och skapade 
musik och trots att de möttes av olika 
motgångar under sin levnad så lämnade 
de en stor produktion av musik efter sig. 
Under konserten får vi höra kultur-
skribenten Ulrika Knutson berätta om 
kvinnorna i musikhistorien.

Tonsättarna i programmet 

Emilie Mayer verksam i Tyskland,  
levde 1812—1883. Ethel Smyth verksam i 
England, levde 1858—1944. Valborg Aulin 
svensk tonsättare, levde 1860—1928.

Uppsala Kammarsolister är en  
av Sveriges främsta stråkkvintetter  
och består av Nils-Erik Sparf, violin,  
Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell,  
violin, Ylva-Li Zilliacus, viola och  
Per Nyström, cello.

1/10—10/10

Uppsala Kammarsolister  
och Ulrika Knutson
Skuggvärldar

Tid   Plats
1/10 kl 19.00  Tingshuset, Enköping

2/10 kl 19.00 Societetshuset, Öregrund

3/10 kl 19.00  Skutskärs kyrka

5/10 kl 18.00  Lagga kyrka

6/10 kl 18.00  Karlholms kyrka

9/10 kl 19.00  Stenhuset, Skokloster slott

10/10 kl 19.00  Almunge kyrka

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 





Musikern Svante Henryson har en 
mångsidig bakgrund, såsom jazzcellist, 
hårdrocksbasist och konstmusik- 
komponist. Han är flerfaldigt prisbelönt 
både som komponist och musiker, bland 
annat erhöll han Jazzkatten 2014 och 
Nordiska Rådets musikpris 2015. Han  
har turnerat med storheter som Yngwie 
Malmsteen, Elvis Costello och Anne Sofie 
von Otter. Trio X och Svante Henryson 
har tidigare haft givande samarbeten och 
bjuder på jazzmusik som är utforskande 
och gränsöverskridande. 

Trio X består av Lennart Simonsson, 
piano, Per V Johansson, bas och  
Joakim Ekberg, trummor.

12/10—19/10

Trio X och jazzcellisten 
Svante Henryson

Tid   Plats
12/10 kl 16.00 Ekeby bygdegård, Alunda

13/10 kl 18.00  Blå Wingen,  
 Husby Långhundra

14/10 kl 19.00 Tingshuset, Enköping

15/10 kl 19.00  Järlåsa bygdegård

16/10 kl 19.00  Fridegårdsteatern, Bålsta

17/10 kl 19.00  Rio Bio Folkets Hus, Skutskär

19/10 kl 16.00  Herrgården, Lövstabruk

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 
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16/11—8/12

Riltons Vänner sjunger Beppe Wolgers

 

Tid   Plats
16/11 kl 15.00 Norrögården Sund

17/11 kl 16.00 Ålands bygdegård, Vänge

19/11 kl 19.00  Fridegårdsteatern, Bålsta

21/11 kl 19.00  Ordenshuset, Skutskär

23/11 kl 17.00  Västerledskyrkan, Enköping

24/11 kl 15.00  Söderfors Folkets Hus

8/12 kl 16.00  Centrum för idrott och kultur,  
 Knivsta

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 

80-talisterna i vokalgruppen Riltons 
Vänner vill upptäcka mannen bakom 
deras barndoms Beppe, han som var 
Pippis pappa och Baloo. Han som skrev 
Dunderklumpen och hade pyjamas i 
Beppes godnattstund. De vill utforska 
vem 60- och 70-talets åsiktsstarka, 
vänliga och humoristiska Beppe var. 
Riltons Vänner tar sig an Beppe Wolgers 
finurliga och sinnrika texter i låtar som 
spänner över en stor musikalisk bredd.  
I a capella-arrangemang framförda med 
musikalisk precision och värme återföds 
Beppes kända och okända låtar om 
kända och Okända djur. 

Sånggruppen Riltons Vänner har gjort 
fem album och flertal konserter i Sverige 
och internationellt. De har mottagit fina 
recensioner och många priser. Johanna 
Löf-Cervin, Daniel Greayer, Mia Greayer, 
Linnéa Rilton och Sebastian Rilton.





Det har gått 20 år sedan Anna Stadling 
släppte sin första soloskiva. Sedan dess 
har denna fantastiska sångerska och 
artist släppt många fler, både solo och 
tillsammans med andra. Repertoaren 
består av egna låtar samt musik ur 
Johnny Cashs låtskatt.

Johnny Cash (1932—2003) var en 
amerikansk sångare, låtskrivare, musiker, 
skådespelare och författare. Han är ett  
av de mest inflytelserika namnen inom 
countrygenren genom alla tider. 

Anna Stadling trio. Anna Stadling, sång, 
gitarr, Andreas Nordell, kontrabas,  
Pecka Hammarstedt, gitarr.

18/1—26/1

Anna Stadling trio 

 

Tid   Plats
18/1 kl 17.00 Faringe bygdegård

19/1 kl 15.00 Centrum för idrott och kultur,  
 Knivsta

22/1 kl 19.00  Fridegårdscaféet, Bålsta

23/1 kl 19.00  Rio Bio Folkets Hus, Skutskär

24/1 kl 19.00  Hargshamns Folket Hus

25/1 kl 19.00  Löts bygdegård, Grillby

26/1 kl 18.00  Björkbackskyrkan, Örbyhus

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 





Kolonien har med den svenska folkmusiken 
som grund ständigt brutit ny mark. Under 
en turné på Zanzibar fann bandet den 
karaktäristiska ljudbild som de successivt 
gjort till sin. Kolonien är ett familjeband, 
fyra kusiner som vuxit upp tillsammans. De 
startade redan i tonåren — då som protest - 
sångare i den svenska miljörörelsen. 

Det gemensamma intresset för samhället 
och politiken har behållit sin centrala plats 
i musiken. Många turnéer, ytterligare  
ett framgångsrikt album samt flertalet 
spännande samarbeten med såväl svenska 
och internationella artister har etablerat 
Kolonien som ett av de mest framträdande 
banden av den nya generationens 
folkmusikvåg.

Kolonien. Arvid och Erik Rask,  
Anna Möller och Mischa Grind.

22/2—1/3

Kolonien 
Folkmusik med många ingredienser

Tid   Plats
22/2 kl 18.00 Vendels bygdegård

23/2 kl 15.00  Centrum för idrott och kultur,  
 Knivsta

25/2 kl 19.00  Fridegårdscaféet, Bålsta 

27/2 kl 19.00  Rio Bio Folkets Hus, Skutskär

28/2 kl 19.00  Bälinge bygdegård

29/2 kl 20.00  Österundagården

1/3 kl 17.00  Österbybruks kyrka

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 



Konsertkarusellen 2019/2020

Här hyllas en av världens mest fram-
gångsrika artister — Stevie Wonder!  
En multi-instrumentalist, sångare och 
producent och som har betytt mycket  
för amerikansk pop, soul och funk. 

Trio X, Lennart Simonsson, piano,  
Per V Johansson, bas och Joakim Ekberg, 
trummor, är en uppskattad jazztrio med 
stor repertoarbredd. Sharon Dyall är 
verksam inom olika genrer, däribland 
soul, blues, jazz och musikal. Sharon blev 
känd hos den breda TV-publiken i serien 
Varu huset. I början av sin karriär sjöng 
hon med Sveriges pop- och jazzelit, men 
har utvecklats till en artist som även 
turnerar i eget namn. Lars Säfsund är  
en sångare som har setts i musikalroller 
såsom Jesus Christ Superstar, Rent, Sweet 
Charity och Sol, Vind och Vatten. Han är 
med sin breda musikalitet flitigt anlitad  
i många olika sammanhang. 

18/3—26/3

Trio X, Sharon Dyall  
och Lars Säfsund 
En hyllning till Stevie Wonder, 70 år!

Tid   Plats
18/3 kl 19.00 Joar Blå, Enköping

20/3 kl 19.00  Centrum för idrott och kultur,  
 Knivsta

21/3 kl 15.00  Folkets Hus, Karlholmsbruk

22/3 kl 18.30  Bruksgymnasiet, Gimo

24/3 kl 19.00  Fridegårdsteatern, Bålsta

25/3 kl 19.00  HV-gården, Almunge    

26/3 kl 19.00  Rio Bio Folkets Hus, Skutskär

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 





Finlandia är ett program med alltigenom 
finsk musik ur den klassiska repertoaren. 
Linnékvintetten har valt ut några favoriter 
ur den finländska musikskatten. Här finner 
vi verk av nationaltonsättaren Jean Sibelius 
med välkända tondikten Finlandia från 
1899 och den vackra Valse Triste. Men 
också nyare musik såsom Brasskvintett 
från 1985 av tonsättaren Jukka Linkola. 
Den välkända finlandssvenska visan, 
Höstvisa av Erna Tauro står också på 
programmet.

Linnékvintetten är en ensemble med 
många uppdrag. Sedan bildandet 1986 
har de bidragit till att förnya den  
svenska repertoaren för brasskvintett.  
Bengt Fagerström, trumpet, Paul Hägglöf, 
trumpet, Lennart Stevensson, horn, 
Birgitta Lagerstedt, trombon och 
Alexander Skylvik, tuba.

Tid   Plats
18/4 kl 18.00  Gredelbykyrkan, Knivsta

19/4 kl 16.00  Tingshuset, Enköping

20/4 kl 18.00   Sävja kulturcentrum

21/4 kl 19.00  Fridegårdscaféet, Bålsta

23/4 kl 19.00 Ordenshuset, Skutskär

24/4 kl 19.00 Societetshuset Källör,  
 Östhammar

26/4 kl 18.00 Borgenkyrkan, Tierp

För biljettinformation kontakta din lokala  
arrangör. Uppgifter hittar du längst bak  
i denna broschyr. 

18/4—26/4

Linnékvintetten 
Finlandia 





Den grundläggande tanken med  

Musik i Uppland är att alla människor i länet  

ska ha möjlighet att uppleva musik.  

På riktigt. Vi har tre egna ensembler  

och en kammarorkester. Årligen arrangerar vi  

runt 400 livs levande konserter runt om  

i Uppland, bland annat genom vår  

turnéserie Konsertkarusellen.

Foto: Urban Jörén Trio X och Svante Henryson, Emma Burendahl Riltons vänner,  
Johan Bergmark Anna Stadling, Olof Grind Kolonien, Peter Knutson Sharon Dyall,  

Kitty Lingmerth Lars Säfsund, Q Image Linnékvintetten

Text: Musik i Uppland och To Be Frank. Grafisk form: To Be Frank. Tryck: Åtta.45, augusti 2019. 

Med reservation för feltryck och ändringar i programmet.





Box 3106 

750 03 Uppsala

Telefon 018-17 19 20 

musikiuppland.se

Information om försäljning av biljetter samt priser till respektive konsert finns hos den  
lokala arrangören/föreningen. Kontaktuppgifterna hittar du i bifogat informationsblad  
som följer med denna broschyr och på musikiuppland.se.

Mer information om Konsertkarusellen, hittar du på www.musikiuppland.se

Linnékvintetten är en av Musik i Upplands tre fasta ensembler, känd inte minst för 

alla körsamarbeten i länet och i övriga Sverige, både med barnkörer och vuxna. I april 

kan du uppleva dem när de spelar valda favoriter ur den rika finländska musikskatten.


