MUSIK I
ÄPPELRIKET
Kammarmusik i Kivik

1/7 • PER TENGSTRAND & SHAN SHAN SUN (CN/US)
12/7 • KERSTIN AVEMO & MATS BERGSTRÖM
15/7 • ALBAN GERHARDT (DE)
24/7 • ELLEN NISBETH & BENGT FORSBERG
29/7 • MUSICA VITAE MED HAZELIUS/HEDIN
3/8 • NIGHTINGALE STRING QUARTET (DK)

SÖDRA MELLBY KYRKA & KIVIKS KAPELL

A

tt odla och vårda kulturella värden i Sveriges fruktträdgård känns
väldigt naturligt. I sommar växer den nya kammarmusikserien Musik i
Äppelriket upp, ett årligen återkommande samarbete mellan Musik i Syd
och Sällskapet Pro Musica i Simrishamn. Mellan 1 juli och 3 augusti lockas
musikintresserade till Kiviks vackra omgivningar, för att få lyssna till några
av Europas främsta artister. Årets tema är centraleuropeisk musik från förra
sekelskiftet med sex varierande konserter, från en ensam solist till fullskalig
kammarorkester. Musiken kommer att ljuda från Södra Mellby kyrka och
Kiviks kapell.
”Först ett stort tack till Lisa Staeves för många fantastiska och framgångsrika år på
Mellby Atelier med oförglömliga konserter. Men nu är det dags att gå vidare med ett
delvis nytt koncept på Österlen. Vi är fortfarande kvar i Kivikstrakten, mitt i alla äppellundar, men på nya scener och med ny samarbetspart. Musik i Syd ser fram emot
att tillsammans med Pro Musica få erbjuda publiken kammarmusik på hög nivå.
Spännande är också samarbetet med Vitemölla Badhotell. Missa inte möjligheten att
under trivsamma kulinariska former få umgås med musikerna och varandra, efter
några av konserterna.”
Martin Martinsson, VD Musik i Syd

Fredag 1 juli kl. 18.00 i Södra Mellby kyrka

PER TENGSTRAND & SHAN SHAN SUN (CN/US)
Ett piano, fyra händer, ett hjärta. Per Tengstrand och Shan Shan Sun
utnyttjar flygelns alla möjligheter, sida vid sida.

Tisdag 12 juli kl. 18.00 i Södra Mellby kyrka

KERSTIN AVEMO & MATS BERGSTRÖM

Klanglig ekvilibrism i mästarmöte. Kerstin Avemo och Mats Bergström
tänjer lustfyllt på gränserna för vad som går att göra med en röst och
en gitarr.

Fredag 15 juli kl. 18.00 i Kiviks kapell

ALBAN GERHARDT (DE)

Förmågan att se musik med nya ögon, tillsammans med en nyfikenhet
för musik, gammal som ny, får Alban Gerhardt att lysa klart som en av
Europas absolut finaste cellister.

Söndag 24 juli kl. 18.00 i Södra Mellby kyrka

ELLEN NISBETH & BENGT FORSBERG

Musikaliska skatter, uppvisade av två makalösa musiker. Med Bengt
Forsberg vid flygeln och Ellen Nisbeth på viola, kan det inte bli annat
än andlöst magiskt.

Fredag 29 juli kl. 18.00 i Södra Mellby kyrka

MUSICA VITAE MED HAZELIUS/HEDIN

Färg, flärd och fägring. Hazelius/Hedin är en komplett och färgstark
duo som med bländande briljans, innerlighet och ett makalöst driv
fyller svenska danslåtar och visor med musik som fänglsar och berör
- här i samspel med den dynamiska kammarorkestern Musica Vitae.

Onsdag 3 aug kl. 18.00 i Kiviks kapell

NIGHTINGALE STRING QUARTET (DK)

En av Nordens mest spännande unga stråkkvartetter.
”… Då ljöd, tätt invid fönstret, den vackraste sång:
Det var den lilla levande näktergalen, som satt på grenen utanför.”
H.C. Andersen

BILJETTINFORMATION
Ord. pris: 160 kr
Studerande: 80 kr
Mat: 150 kr *
* Efter konserterna 1, 12 och 24 juli ses vi för
eftersits på Vitemölla Badhotell där vi erbjuder en
buffétallrik för 150 kr. Bokning måste göras senast
fyra dagar före konsertdagen.
BILJETTBOKNING OCH INFO
www.musikiappelriket.se
FÖR EVENTUELLA FRÅGOR
tel: 0739 74 36 28
HITTA TILL KONSERTERNA
Kiviks Kapell

Tittutvägen 51 mellan Kivik och Vitemölla

Södra Mellby Kyrka
Mellby backe 14, Kivik

Fotografer: Sim-Canetty-Clarke Hyperion, Per-Erik Adamsson, David Brohede, Peter Knutson, Nikolaj Lund och Alexander Kenney.
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