hösten 2020

Ur led är ju tillvaron, men vi hoppas ändå kunna genomföra följande konserter i höst. Med coronamöblering,
naturligtvis. Och med reservation för force majeure och allt annat elände. Välkomna!

Allgén, Bäck, Johanson – rustibusssar från fjärran planeter
Söndag den 23 augusti, kl. 16.00, Wärenstams

Vid förra årets konserter för 100-årsjubilarerna Sven-Erik Bäck och Sven-Erik Johanson skulle ju sopranen
Marie Alexis ha deltagit, men fick förhinder. Nu revanscherar hon sig genom att tillsammans med Henrik
Löwenmark fira även årets 100-åring, Claude Loyola Allgén.

Minnen… konstruktioner… – glaspärlespelaren vrider på kalejdoskopet
Måndag den 7 september, kl. 19.00, Wärenstams

Sex violinister – Karin Hellqvist, Anna Lindal, Eva Lindal, Maria Lindal, Tale Olsson och Joar Skorpen –
spelar musik av Lars Hallnäs, Peter Hansen, S-E Johanson, Liszt, Schubert och Christian Wolff. Men Josef
Matthias Hauer står i centrum. Det är väl tveksamt om det är nyttigt med så mycken skönhet på en gång.

Claude Loyola Allgén – djärv, oerhört djärv, men fri
Söndag den 20 september, kl. 16.00, Wärenstams

IORE-kvartetten låter oss på nytt möta flera verk som den tidigare uruppfört, bland dem tonsättarens allra
första försök i stråkkvartettgenren, Tema med variationer från 1939. Men huvudnumret är den överdådigt
översvallande Quartetto IV från 1953.

Zoltán Jeney – in memoriam

Lördag den 3 oktober, kl. 16.00, Wärenstams

En Ny Musik-favorit har gått ur tiden. Zoltán Jeney, som besökte Borås första gången 1981 och sedan har
varit en flitig gäst, avled i slutet av oktober förra året. Ann Elkjär, flöjt, och Björn Nilsson, orgel och piano,
bjuder på en rad av Jeneys eftersinnande verk, bland annat flera av hans minnesstycken för avlidna kolleger.

Lars Hallnäs – genom dina händer skiner solen
Söndag den 25 oktober, kl. 16.00, Wärenstams

2009 komponerade Lars Hallnäs en verklig solitär: durch deine hände scheint die sonne – glesa klanger för
fyra trumpeter, glest placerade i rummet. Den uruppförs nu under ledning av Tora Thorslund. Symmetriskt
inramad av bland annat Symmetriska etyder för två trumpeter, liksom av fagra fanfarer.

De 400 slagen – jubileumskonsert i det lilla formatet
Ny Musik fyller jämnt, men gör det i all anspråkslöshet. Som konstaterades redan vid 300-konsertsjubileet:
Ju äldre man blir, desto mindre betyder födelsedagar. La Monte Young får stå för musiken, som serveras på ett
stort antal skålar och fat. Och som det sägs i födelsedagssången: Då ska det skjutas på en skottkärra fram…

ny-musik.se

Onsdag den 18 november, kl. 19.00, Wärenstams

