
Unikt gästspel från korsika
ALBAALBA

lUst att lyssna
Man  måste vara nyfiken. Hur kan man 
annars ta till sig något nytt, utvecklas, 
gå vidare? Musik i Väst har nyfikenhet 
som uppdrag. Vi ska förnya och förbättra 
musiklivet på alla områden och inom 
alla genrer i Västra Götalandsregionens 
49 kommuner. Verksamheten är inte 
vinstdrivande utan en del av Västra Göta-
landsregionen. Musik i Väst är regionens 
största musikproducent, men vi bryr oss 
mer om kvalitet än kvantitet.

Mod att skapa
En stor del av Musik i Västs verksamhet 
riktar sig till musicerande ungdomar och 
vuxna hobbymusikanter. Inom amatör-
verksamheten finns ständigt nya unga 
ensembler och grupper. Fortbildningar 
anordnas också för musiker, dirigenter 
och musik- och kulturskollärare. Här finns 
även de populära storkörprojekten för 
vuxna. 

Tyck om konserten
Gå in på www.miv.se/tyck och säg ditt 
hjärtas mening!
Prenumerera på Musik i Västs nyhets-
brev. Anmäl dig via www.miv.se

Musik i Väst-kortet gäller på denna 
konsert. Kontakt Vanessa Labañino, 
vanessa.labanino@miv.se 
0703 49 21 61
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Unikt gästspel från korsika

Femstämmig 

a cappella-sång, 

madrigallika melodiflätor, 

stråkar, strängar, skalmejor 

och en gungande basgång.

Femstämmig 

a cappella-sång, 

madrigallika melodiflätor, 

stråkar, strängar, skalmejor 

och en gungande basgång.



stor MUsik från en liten Ö 
Polyfonisk (flerstämmig) sång är något av Korsikas musikaliska 
identitet. Man har funnit belägg för att män sjungit 
a cappella i stämmor här redan på 1100-talet, men det var 
under renässansen på 1400-talet som traditionen verkligen 
tog form. Influenserna kom bland annat från den nord-
italienska trallalero-traditionen, ett slags flerstämmig folksång 
som framfördes av män. 
   Den polyfoniska sångtraditionen var ganska bortglömd 
bland gemene man när den ”återupplivades” på 1970-talet 
i samband med att den nationalistiska rörelsen var mycket 
stark. Fortfarande sammankopplas polyfonisk sång ibland med 
självständighetsfrågan.
   Staden Calvi, som är våra exklusiva gästers hemort, är i 
september varje år värd för den stora festivalen Rencontres de 
Chants Polyphoniques.
   Nu kommer Alba till Sverige, tack vare att två semestrande 
Musik i Väst-medarbetare råkade höra denna fenomenala 
grupp i katedralen i Calvi.

Turné

Dunkers kulturhus helsingborg må 29 sep, 19.30 

skövDe Workshop ti 30 sep 20.00 (ej offentligt) (med stöd av Sensus)

s:t helena kyrka skövde on 1 okt 20.00 (med stöd av Sensus)

artisten Göteborg Workshop to 2 okt 10.00 (ej offentligt)

torreby slott Munkedal fr 3 okt 19.00

kulturhuset Futura tanumshede lö 4 okt 19.00 

norDiska akvarellMuseet skärhamn sö 5 okt 17.00 

Christinae kyrka Göteborg må 6 okt 19.00 

stallet stockholm 8 okt 19.00

alBa
Det är så vackert när de ställer sig upp, lägger armarna om 
varandra och låter rösterna sammanflätas. Alba öppnar en 
varm famn av musik som man vill låta sig vaggas i. Fem-
stämmig a cappella-sång, madrigallika melodiflätor, stråkar, 
strängar, skalmejor och jazzgungig basgång. Hänförande, 
vacker och storslagen musik från en liten Medelhavsö.
    Korsika har en brokig historia (invasioner, frihetskrig, ven-
dettor), och i Albas musik tycks både det förflutna och nuet 
återspeglas. Här förenas medeltidsarv med en gungande puls 
och gregoriansk sång med inslag av arabisk ornamentik.
    I Alba är medlemmarna både skönsångare och skickliga 
instrumentalister som spelar på traditionella korsikanska 
instrument.
     Gruppen, som bildades 1992, har utmärkt sig i Frankrike 
för att på samma gång förvalta och utveckla det korsikanska 
musikarvet. Texterna är ofta på korsikanska, ett utrotnings-
hotat språk som är nära besläktat med italienskan. 
Hemsida: www.l-alba.com

 benjamin Dolignon sång, gitarr

 eric Ferrari kontrabas

 Ceccè Guironnet sång, klarinett, basklarinett

 sébastien lafarge sång, harmonium, flöjt

 Cédric savelli sång, violin, gitarr, cetera

 Jean-François véga sång, gitarr, cetera, oud

Presentatör  Myriam Mazzoni Skånsk göteborgare med rötter i

 Marocko och Korsika. Hon följer med på turnén som  

 konferencier, Korsikakännare och tolk. 

 (Gäller ej Helsingborg och Stockholm.)


