
Hesselby kammarmusikfestival – en VINTERFESTIVAL på
Hesselby Slott 2 till 6 mars 2016
Den 2 mars 2016 blir det premiär för en ny festival på Hesselby Slott, där turen nu har kommit till den klassiska musiken som i och med detta
får en egen festival på slottet. Festivalen blir vinterhalvårets pendang till vår framgångsrika Stockholm Folk Festival som äger rum i
slottsparken den andra helgen i augusti varje år sedan 2012. 

Festivalens initiativtagare är Tomas Ledin. Festivalproducent är Hilda Sandgren och konstnärlig ledare Kjell-Åke Hamrén, som även utvecklat
festivalens inriktning, innehåll och profil. På senare år har Kjell-Åke haft samma roll i den framgångsrika kammarmusikfestivalen Musik mellan
fjärdarna i Hudiksvall. Kammarmusikfestivalen är det första steget i en större internationell satsning på klassisk musik på Hesselby Slott. Det
långsiktiga projektet som heter The Hesselby Chamber Music Project inkluderar förutom den årliga kammarmusikfestivalen även en
internationell sommarkurs i kammarmusik (Hesselby Summer Academy) och etablering av en egen digital kanal på nätet för bl a utsändning av
festivalkonserter, intervjuer med tonsättare och artister samt reportage från festivalerna och kurserna.

Till festivalinvigningen har tonsättaren Marie Samuelsson fått uppdraget att skriva en ny septett för stråkar och blåsare. Hennes septett får sin
världspremiär vid festivalinvigningen den 2 mars. Marie Samuelsson och författaren Kerstin Ekman skrev häromåret den uppmärksammade
operan Jorun orm i öga.

Förutom Marie Samuelsson som festivaltonsättare har åtta instrumentalister engagerats till festivalen, däribland violinisten Ulrike Danhofer
som är professor vid musikhögskolan i Wien, violasten Ylvali Zilliacus som är medlem i den ansedda ensemblen Lendvai String Trio samt
cellisten Elemér Lavotha som efter 37 år som solocellist i Kungliga Filharmonikerna numera delar sin tid mellan arbetet som professor vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och livet som frilansande kammarmusiker. Utöver detta genomförs festivalprogrammet i samarbete med
Kungliga Musikhögskolan och Kulturskolan i Bromma Vällingby Hässelby. Studenter från musikhögskolan ger tre av festivalens tolv konserter
och medverkar dessutom i ytterligare två konserter. Elever vid Kulturskolan ger en av festivalens konserter.

Hesselby Slott som byggdes 1652 och som under 1700-talets andra hälft ofta gästades av Carl Michael Bellman, tillhandahåller en miljö som
lämpar sig synnerligen väl för kammarmusik, inte minst med tanke på hur slottet idag drivs som ett modernt designhotell med bar och
restaurang i en välkomnande, öppen och inspirerande miljö där möten och musik står i centrum. Festivalkonserterna kommer att ges dels i
Polar Music Prize-salen (med dess Bösendorfer- flygel) som ligger på övervåningen i slottets östra gavel, dels i den rymliga hörsalen i slottets
Orangerie och konferensanläggning.

Var och en av festivaldagarna kommer att inledas på förmiddagen med ett offentligt introduktionsanförande om den aktuella dagens program.
Detaljerat festivalprogram släpps finns på festivalens hemsida. 

Välkomna till vårt vackra slott under festivalveckan, där Du kan bo och äta och samtidigt avnjuta vår vinterfestival!

Tomas Ledin:
”En vinterfestival på vårt fina musikslott. Äntligen. Mina förväntningar är stora, vår konstnärlige ledare Kjell-Åke Hamréns ambitioner verkar
vara ännu större. Det känns onekligen både roligt och spännande. Jag hälsar alla välkomna till Hesselby Kammarmusikfestival, den första
veckan i mars, 2016."

Kjell-Åke Hamrén:
"Med den nya festivalen vill vi bryta lite ny mark. Det är en långsiktig satsning där både etablerade stjärnor och unga talanger ska få dela
scenen och där ny och gammal musik ska få likvärdigt utrymme. Vi kommer dessutom att använda kvalificerad inspelningsteknik, så att
konserterna kan ses och höras över hela världen. Det som gör kammarmusiken så attraktiv är närheten mellan musiker och publiken,
eftersom detta ger upphov till en alldeles speciell nerv och laddning. Och förutsättningarna för att just det ska hända kan inte vara större än
på Hesselby Slott. Miljön är som gjord för en kammarmusikfestival."

www.hesselbykammarmusikfestival.se

Biljetter: http://www.tickster.com/sv/events/by/d9uevpnfahu9eca/hesselby-slott-musik 
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