
LENA WILLEMARK, 

ANDERS JORMIN OCH 

KARIN NAKAGAWA 

Fredag 6 maj 2022 kl. 19.00 Folkets Hus, Lidköping

UNGA KÖRER FRÅN 

GÖTEBORGS DOMKYRKA 

Lördag 7 maj 2022 kl. 17.00 S:t Nicolai kyrka

Lena Willemark fiol och sång 

Anders Jormin kontrabas 

Karin Nakagawa koto (25-strängad)

LYÖSTRAINI (”träd av ljus” på älvdalsmål) - Ett 

möte mellan jazz, improvisation, svensk folkmusik 

och klassisk japansk tradition 

Karin Nakagawa sprider över världen den tusenåriga 

ursjäl som bor i den japanska traditionella musiken 

genom sitt mästerliga uttryck på sin 25-strängade 

Koto, ett mycket gammalt harp-liknande instrument, 

sällan hört eller sett utanför Japan.

Lena Willemark, med rötterna i Älvdalen, har under 

många år varit vår klart ledande sångerska och en av 

våra viktigaste fiolspelare inom svensk folktradition. 

Anders Jormin är komponist och rikt hyllad 

kontrabasist med ett världsrykte inom samtida 

improvisationsmusik.

LYÖSTRAINI har gjort flera turnèer i Sverige, Norden 

och Japan med ett översvallande mottagande bland 

både kritiker och publikskaror och spelat in tre CD-

skivor varav en tillsammans med Bohuslän Big Band. 

Konserten görs i samverkan 

med Lidköpings Folkets Hus

Gustavi Ungdomskör och Göteborgs Domkyrkas 

Flickkör – Det ljusnar!

Titeln är hämtad från Wilhelm Peterson-Bergers 

Vårsång som är del av programmet. Här får musik 

av bland andra göteborgske Sven-Eric Johanson och 

ungraren György Orbán stå sida vid sida med Gunnar 

Erikssons lekfulla arrangemang av Den blomstertid nu 

kommer.

De två medverkande körerna, 70 körsångare, är del 

av Göteborgs Domkyrkas Goss- och Flickkörer som 

arbetar för att låta barn och unga utveckla sång 

och musikalitet där undervisning med riktning på 

körmusiken siktar på sjungande som ska få bära livet 

igenom. Körledare Petter Ekberg.

Fritt inträde!

Konserten görs i samverkan 

med Lidköpings församling

F
o

t
o

 J
o

n
a

s
 G

je
r
t
s
s
o

n

F
o

t
o

 K
ri

s
t
in

 L
u

n
d

e
ll

MEDLEMSKAP

Stöd kulturlivet i Lidköping, bli medlem i Lidköpings 

Konsertförening! Som medlem får du bl.a. 50 kr 

rabatt på biljettpriset och fortlöpande information 

om föreningens aktiviteter. Årsavgift 250 kr.

TILLGÄNGLIGHET

Alla våra konsertlokaler är tillgängliga för 

rörelsehindrade och utrustade med hörslinga.

BILJETTPRISER

100 kr för medlemmar i Konsertföreningen, 150 

kr för icke medlemmar, fritt inträde för barn och 

ungdomar <20 år. Information om förköp ges för 

respektive konsert på hemsidan och i annons NLT, 

Facebook och Instagram.

INFORMATION I CORONATIDER

Vi anpassar vår verksamhet till gällande 

rekommendationer från myndigheterna. Aktuell 

information om vad som gäller för respektive 

konsert finns alltid på hemsidan. Obs att 

ändringar kan komma med kort varsel. Vid 

tidpunkten för tryck av denna folder gäller krav på 

vaccinationsbevis för alla konsertbesökare över 18 år.

SPONSORER

Lidköpings Konsertförening är en ideell förening 

med stöd från Lidköpings Kommun, Kulturrådet, 

Sparbanken i Lidköping och Sven Hedins stiftelse.

www.lidkopingskonsertforening.se

VÅR 

2022

www.lidkopingskonsertforening.se



KARLSSON BAROCK

Lördag 5 mars 2022 kl. 17.00 S:t Nicolai kyrka

Settecento napoletano - Vår i Neapel 

Italienskt orkesterprogram med fokus på Neapel. 

Karlsson Barock har sin hemvist i Göteborg och 

består av ett femtontal musiker med hjärtat i den 

tidiga musiken. På tidstypiska instrument framför de 

orkestermusik ur den europeiska musikskatten från 

1600- och 1700-talen.

Musik av bl.a. Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, 

Antonio Vivaldi och Pietro Antonio Locatelli.

Konserten görs i samverkan 

med Lidköpings församling   

KUNGSBACKA PIANO TRIO

Onsdag 2 februari 2022 kl. 19.00 Sigfridskyrkan 

Malin Broman violin 

Jesper Svedberg cello 

Simon Crawford-Phillips piano

Kungsbacka Piano Trio, som bildades 1997, har 

vunnit erkännande som en av de mest framträdande 

ensemblerna i sin generation och gjort en blomstrande 

internationell karriär. Sedan de 1999 vann första pris i 

Melbourne International Chamber Music Competition 

har trion framträtt vid ledande festivaler och i de mest 

betydande konsertsalarna i Europa och på många 

andra håll runt om i världen.

Trion gav sin första konsert någonsin i Kungsbacka, 

därav namnet. Där och i Varberg arrangerar de också 

en årlig festival ’Change’, nu inne på sitt 21:e år.

Musik av Joseph Haydn, Maurice Ravel, Britta Byström 

och Ludwig van Beethoven.

Konserten görs i samverkan 

med Lidköpings församling
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TRIO SUOMI - FINSKA 

VÄRLDSARTISTER PÅ TURNÉ 

Lördag 12 mars 2022 kl. 17.00 Missionskyrkan

Olli Leppäniemi klarinett 

Marko Ylönen cello 

Juho Pohjonen piano

Klarinettrio med internationellt högt uppskattade 

finska musiker. De gör en turné i Västsverige på 

inbjudan av nätverket ”Kammarmusik i Väst”.

Musik av Ludwig van Beethoven, Jean Sibelius, Erkki-

Sven Tüür och Johannes Brahms.
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Kammarmusik med 8 musiker från 

Göteborgssymfonikerna

Musikerna i Göteborgs Stråkoktett är till vardags 

medlemmar i Göteborgs Symfoniker, Sveriges 

Nationalorkester. På denna konsert möter vi dem 

som frilansande musiker i en sprudlande, virtuos 

kammarmusikkonsert.

Musik av Felix Mendelssohn-Bartholdy och Grazyna 

Bacewiczs.

GÖTEBORGS STRÅKOKTETT

Lördag 2 april 2022 kl. 17.00 Stenhammarkyrkan

What is Life? - Körkonsert med Hägersten A Cappella

Hägersten A Cappella är en ensemble som hör hemma 

i Uppenbarelsekyrkan, Hägersten. Kören består av ca 40 

medlemmar under ledning av Kerstin Börjeson. Rubriken 

”What is Life” är tagen från en komposition av Ann-

Sofie Söderqvist som ingår i programmet. Hägersten A 

Cappella sjunger sånger om livets mysterium och bland 

kompositörerna märks några nutida såsom Jan Sandström, 

Eriks Esenvalds och Matthew Peterson, med flera.

Konserten görs i samverkan 

med Lidköpings församling   

HÄGERSTEN A CAPPELLA

Lördag 23 april 2022 kl. 17.00 S:t Nicolai kyrka


