Vadstena, september 2021

Kära publik!
Äntligen går vi, trots höstens antågande, mot ljusare tider!
Ett nytt läsår, vårt 5:e i ordningen, har börjat i Rödtornet. Under den pandemperiod vi alla fösökt ta oss igenom
har utbildningen trots allt kunnat hållas igång. Även om vi inte har varit så synliga utåt så har vi försökt att göra
det bästa av läget inne i Rödtornet och har arbetat hårt för att ge de studerande en kvalitativ utbildning inom
ramen för de gränser som pandemin har satt. Trots att pandemin ännu inte har släppt sitt grepp om världen så
välkomnar vi det besked där möjligheten nu ges att återigen få genomföra våra konserter med publik. Äntligen
får vi möta er igen!
Detta läsår fylls med gästlärarbesök, konsertresor, seminarier och workshops och spännande och kreativa
möten - allt det som vi vill ge våra studerande utöver det som vardagsschemat innehåller och är det som ger
guldkant till just vår utbildning. Vi fortsätter nu liksom tidigare, att på olika sätt förnya utbildningen och vässa
kvaliteten genom att knyta ännu fler institutioner och gästlärare till oss. Vi har fått förstärkning i lärarkollegiet
och glädjer oss åt att få ha sångpedagogen Helene Ranada Matstoms och pianopedagogen Kalle Stenbäcken
med på tåget!
Förutom att vi nu, med restriktion för eventuella nya direktiv runt Covid-19, återigen kan genomföra våra
konserter, så har vi många spännande saker på gång;
• Den första lördagen i september kunde man höra Vadstena Sång och Pianoakademis kör då vi deltig i
Körsångens dag, en nationell nysatsning där många av Vadstena kommuns körer kunde åtnjutas i
konsertlokaler och på Rådhustorget. Vilken glädje att få musicera för en levande publik och att
återigen få känna den värme som strömmar emot oss!
• Vi har precis avslutat ett härligt samarbete med dansaren och koreografen Nathalie Ruiz inom ramen
för ett projekt mellan Vadstena kommun och regionen under namnet Möten i dansen och Moving
Vadstena. Detta mynnade ut i föreställningen Saraband på Sancta Birgitta Klostermuseum.
• Vidare får vi i november celebert gästlärarbesölk då Anne Sofie Von Otter kommer till oss för att hålla
mästarkurs inom ramen för ämnet romansinterpretation.
• Under hösten får vi också möta dirigenten Per Borin, tillika professor emeritus vid Stockholms
operahögskola som kommer till oss för ett seminarium och workshop runt sitt forskningsprojekt om
Mozart-operornas långsamma tempi.
• I veckan har skolans ledninggsrupp möte och då möter klassen hovsångerskan Hillevi Martinpelto,
pianisten Matti Hirvonen och Vadstena-Akademins konstnärliga ledare och vår ledningsgrupps
ordförande, Nils Spangenberg. Vi är oerhört tacksamma för att dessa personer som kan branschen och
därmed med sin kompetens och erfarenhet förstår utbildningens betydelse så förnämligt hjälper oss
att även fortsatt navigera rätt.
Tillsammans fortsätter vi att forma utbildningen för att ytterligare kunna utveckla och vässa vårt unika koncept;
att låta romansrepertoaren få genomsyra vårt arbete och att få vara med i utbildningskedjan där kommande
generationers klassiska musiker varsamt formas och ges möjligheterna till ökad kunskap och utveckling. Vi är
glada för att ni följer med på vår resa!
Slutligen slår vi här ett extra slag för Elisabeth Nilssons stipendiefond där man har möjlighet att ge sitt stöd för
att någon av de studerande som i maj 2022 avslutar sina studier får ett ekonomiskt bidrag för vidare högre
musikstudier. Vill du på något annat stödja utbildningen kan du kontakta utbilningsledare Anna-Carin Strand
eller Nils Spangenberg. Mer info om detta finns inom kort på vår hemsida.
Vi ser nu fram emot att redan i nästa vecka få bjuda in er till vår första Musikaliska salong för terminen.
Höstens konsertutskick bjuder som vanligt på många olika konserter, mer om det på baksidan av detta blad.
Varmt välkommen på vår fortsatta resa!
Simon Berghgården, Anders Düring, Mats Jansson, Helene Ranada Matstoms,
Kalle Stenbäcken, Anna-Carin Strand och Monica Thomasson

KONSERTER
Höstterminen 2021

Torsdag 30 september
kl. 19:00
Entré 100:- (biljetter vid dörren från 18:30)

Vätternkyrkan
MUSIKALISK SALONG
Sångare och pianister från
Vadstena Sång och Pianoakademi

Torsdag 28 oktober
kl. 19:00
Entré 100:- (biljetter vid dörren från 18:30)

Vätternkyrkan
MUSIKALISK SALONG
Sångare och pianister från
Vadstena Sång och Pianoakademi

Torsdag 25 november
kl. 19:00
Entré 100:- (biljetter vid dörren från 18:30)

Vätternkyrkan
MUSIKALISK SALONG
Sångare och pianister från
Vadstena Sång och Pianoakademi

Lördag 11 december
kl. 16:00
Alll biljettförsäljning via www.slottsmusik.com

Brunneby gård
Musikalisk salong och Luciatåg
Sångare, pianister och kör från
Vadstena Sång och Pianoakademi

Söndag 12 december.
kl. 17:00 och 19:00
Entré 200:All biljettförsäljning via Vadstena infocenter från 15/11

Trefaldighetskyrkan
JULKONSERTER
Sångare, pianister, ensembler och kör
från Vadstena Sång och Pianoakademi

Tisdag 14 december
kl. 19:00
Fri entré

Vadstena klosterkyrka
LUCIAKONSERT
Kören från
Vadstena Sång och Pianoakademi
Anna-Carin Strand, dirigent

LUNCHMUSIK I VADSTENA KLOSTERKYRKA
med studerande vid Vadstena Sång och Pianoakademi
kl. 11:30-12:00
Tisdag 12 oktober
Tisdag 9 november

Med reservation för ändringar.
Önskar du i fortsättningen, att istället för med vanlig post få detta utskick via e-post?
Kontakta anna-carin.strand@folkuniversitetet.se

