Musik- och konstresa till Falun 11 maj 2019
Tack vare ännu ett fint samarbete med Lönns Buss erbjuder föreningen Musica Viva och
Söderhamns Konstförening sina medlemmar att följa med på en intressant resa till Falun. Avresa
med buss från Kvarnen i Söderhamn kl. 07.15 lördagen den 11 maj. Under resan ner kommer
kaffe/te och smörgås att serveras.
Vårat första stopp blir kl. 10.00 i Sundborn på Carl Larsson-gården, där kommer vi att gå en guidad
tur innan vi äter lunchbuffé på Hyttnäsgården alldeles intill Carl Larsson-gården. Kl. 15.00 är det
konsert på Kristinehallen. Se baksidan för mer info.
Efter konserten är det samling i bussen för hemresa. Vi blir serverade kaffe/te och smörgås/korv
med bröd på hemvägen.
Pris för denna resa är 895:-/person. Anmälan är bindande och görs till Stig Larsson via mail
stig.j.larsson@gmail.com eller telefon 070-461 88 82 senast torsdagen den 2/5. Ange namn,
adress, telefonnummer och mailadress.
Väl mött!
Styrelsen i Musica Viva

Allt har en början och ett slut; så även Dalasinfoniettans tid med Daniel Blendulf som chefdirigent.
Det är elva år sedan Dalasinfoniettan fick stifta bekantskap med en ung och mycket skicklig cellist
när han gästade Falun som solist 2008. Snart därefter dök han upp som begåvad dirigentstudent och
det dröjde inte länge innan Daniel och Dalasinfoniettan arbetade ihop på riktigt. Resten är historia.
Åren som gått och upplevelserna Dalasinfoniettan delat tillsammans med Daniel är många och
fantastiska. Tiden har gått snabbt! Dalasinfoniettan vill ta tillfället i akt att tacka Daniel för allt han
gjort och för att han hjälpt till att utveckla Dalasinfoniettan till en ännu bättre orkester. Tack!
Nästan alla har en relation till Ludwig van Beethoven och hans många fantastiska verk, vare sig de
vet om det eller ej. I snart 200 år har han varit en av de mest spelade kompositörerna i världen och
hans musik är ständigt aktuell. Den storskaliga symfonins fader skrev musik på ett sätt som
trollband människor – då som nu.
I den här konserten får vi höra Beethovens Violinkonsert och hans tredje symfoni; den som fick
namnet Eroica. Solist är den begåvade violinisten Clara-Jumi Kang från Tyskland. Hennes tolkning
av Beethovens Violinkonsert belönades med första pris i The International Violin Competition of
Indianapolis 2010. Om verket har hon sagt: ”…om inte den här konserten existerade skulle jag
kanske inte älska violinen lika mycket”. Nu är det vår tur att få ta del av magin som skapas av
Clara-Jumi Kang och hennes älskade violin.
Gör Dalasinfoniettan sällskap i en storslagen upplevelse och ge Daniel Blendulf det farväl han
förtjänar i hans sista konsert som Dalasinfoniettans chefdirigent!
Program
Ludwig van Beethoven Violinkonsert i D-dur, op. 61
Ludwig van Beethoven Symfoni nr 3 ”Eroica”, op. 55
Konsertlängd ca 2 timmar inklusive paus.
Clara-Jumi Kang violin
Daniel Blendulf dirigent
Dalasinfoniettan

