Lördag 22 mars
kl.16:00

Kristianstads Konserthus
Biljetter: 200kr för vuxna
100 kr för barn och studenter
alla priser exkl serviceavgift

Jubileumskonsert med Christianstad Symfoniker
som del i firandet av Kristianstad 400 år.
Biljetter säljes via Musik i Syd,
www.musikisyd.se

Lustkortet

Nöjet är på din sida

Lustkortpris:
160 kr för vuxen, 80 kr barn/ungdomar mot uppvisat Lustkort.
Max 5 biljetter per kort.

Konsertprogram:

Christianstad Symfoniker

Champagne-Galop

H.C. Lumbye

Vandrar i Christians stad

originaltitel: Walkin’ my baby back home
Sång: Marie Nagenius

F. E. Ahlert
arr. Jerry Dahlskog
sv. text: Per Gustavsson

Flöjtconcertino Opus 107 för flöjt och orkester

C. Chaminade

Duvemåla hage

B. Andersson
B. Ulvaeus

Solist: Miriam Svensson

ur musikalen Kristina från Duvemåla
Gästmusiker: Låtlaget med Lotta Forsén, Åsa Isaksson,
Bengt Wihlborg, Pella Bayer, Filippa Arvidsson och
Conny Norrman (dragspel)
Sång: Marie Nagenius

Konsert i g-moll för 2 violoncelli, stråk och generalbas

A. Vivaldi

Bohemian Rhapsody

F. Mercury och Queen
arr. Fedor Vrtacnik

Solister: Astrid Hallqvist och Mathias Norrman

Gästmusiker: Christoffer Carlsson (elgitarr),
Jesper Pantzar (elgitarr), Jonas Norrman (elbas)
Sångsolist: Henning Hallqvist
Kör: Christoffer Carlsson, Antonia Nordström,
Linnea Olnert, Malin Willén, Lisa Dahlöf och
Alma Appelqvist från Furuboda folkhögskola

Paus
Magical Kingdom

Sång: Kristianstads musikklasser åk 6-7 under ledning
av Karin Mattsson

J. Rutter

Tango Jalousie

J. Gade

Intermezzo II

H. Rosenberg

The Typewriter

L. Anderson
arr. Jerry Dahlskog

Gripen

I. Gustafson
arr. P. Nord

Solist: Christopher Dury
ur operan Resa till Amerika
På skrivmaskin: Anders Appelqvist, Rasmus Petersson
och Per Nord

1812 Ouvertyr

P. Tjajkovskij
arr. A. Carter

Kristianstad har funnits i 400 år, och 21.5% av denna tid har Kristianstads orkesterförening verkat i den
samma. Christianstad Symfoniker är en komplett symfoniorkester i nordöstra Skåne som består av en fantastisk blandning av musiker. Unga som gamla, proffs jämte amatörer.
Vi leds sedan 2001 av dirigent Patrik Dahlbom som tagit orkestern till nya höjder genom sin idérikedom och
sitt engagemang.

Christianstad Symfoniker om våra solister

Miriam Svensson
Kristianstadsdottern Miriam Svensson, som förra året erhöll första pris när Lions delade ut sina musikstipendier, får idag se en av sina stora drömmar gå i uppfyllelse när hon får spela solo framför en riktig
symfoniorkester. Hon har varit elev på Kristianstads musikskola i snart 10 år där hennes lärare är Henna
Helistekangas. Att hon dessutom förra inomhussäsongen hoppade 4.85 m i längdhopp, det visste ni inte!
Astrid Hallqvist
Astrid går andra året på C4-gymnasiets estetiska program där hon förutom att spela cello också sjunger och
spelar piano. Cello har hon spelat sedan hon var endast fyra år gammal. Hon hoppas på att kunna fortsätta
med musiken också i framtiden.
Mathias Norrman
Mathias är cellist sedan 10 år tillbaka. Han har spelat i orkestern sedan 2008 och går nu sista året på estetiska
programmet på C4-gymnasiet. Han har varit nominerad till Lions kulturstipendium, men trots sin talang
är det mest troligt att det är som amatörmusiker vi kommer att få se honom i framtiden. Det är nämligen en
karriär inom Försvarsmakten som lockar mest.
Rockbandet med kör
Vi har idag glädjen att ha sångare från Furuboda folkhögskola med oss på scen. De mycket talangfulla musikerna är helt ovärderliga för vårt framförande av Bohemian Rhapsody.
Ett stort tack till Christoffer och Henning som gjort det möjligt för oss att ha ett rockband med oss ikväll.
Bandet har en över 10 år lång historia som började i musikskolans rockensemble och som fortsatte genom
åren på C4-gymnasiet. Henning gör med sin röst verkligen Queen-sångaren Freddie Mercury rättvisa.
Gänget på scen kommer vi att få se mer av i framtiden, var så säkra!
Kristianstads musikklasser
Musikklasserna håller till på Fröknegårdsskolan och eleverna har utöver sina vanliga lektioner extra mycket
musik på schemat. Fokus ligger framförallt på körsång och man sjunger all typ av musik. Ikväll är det kören
med elever från årskurs 6 och 7 som står på scen under ledning av musiklärare Karin Mattsson.
Låtlaget
Låtlaget består av folkmusiker från Kristianstadstrakten. Gruppen träffas regelbundet för att spela tillsammans, och årets höjdpunkt är givetvis Degeberga spelmansstämma som Låtlaget arrangerar.
Marie Nagenius
En lärare på Kommunala Musikskolan och C4-gymnasiet i Kristianstad som undervisar i kör- och solosång.
Marie sprider stor glädje och hennes samarbetsvilja gör att vi är mycket glada att återigen ha henne med i vår
konsertproduktion, denna gång som vokalsolist.
Christopher Dury
Som solist i Tango Jalousie får vi ikväll höra Christianstad Symfonikers högt uppskattade konsertmästare.
När han inte repeterar med oss undervisar han på Kulturskolan i Ystad och på Lars-Erik Larsson-gymnasiet
i Lund. Ni kan också höra honom när han spelar med sin Kvartett 168.

