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Nu har vi återigen kommit till den tidpunkt på året då det är dags för 
festivalen ”Mellan skogar, berg och dalar”. Tidigare har evenemangen 
fördelats över en hel vecka i juli men år 2021 beslutade styrelsen i Musica 
Viva att festivalen skulle läggas under två helger i augusti. Det visade sig vara 
ett lyckat koncept och ledde till att vi gör så även i år.

I vanlig ordning erbjuder vi konserter och hantverk för både barn och vuxna. 
Den 19 juni är det på sin plats med en liten tjuvstart i Trönö kyrka och 5-7 
augusti och 12-14 augusti rullar resten av evenemangen på.

Varmt välkommen att möta festivalens 5-årsjubileum tillsammans med oss i 
styrelsen!

Ingela Lindkvist, sekreterare i Musica Viva 

FESTIVALEN FYLLER 5 ÅR!

Bokning (i första hand) via mail: info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

Håll er också uppdaterade genom vår hemsida musicaviva.se om det blir  
förändringar i programmet.

erik-anders.se 
regiongavleborg.se/kultur 
foreningensm.se 
kristinewest.se
erikrydvall.se
borgbrass.se

info@matscarlsson.net
liseochgertrud.se
systrarna.se
tereselof.se
amuskerstin.se

LÄS GÄRNA OM VÅRA PLATSER, MEDVERKANDE OCH SPONSORER

BUSS TILL Erik-Anders linje 64 från Söderhamn
Trönö kyrka  linje 67 från Söderhamn  
Mer info på xtrafik.se

mailto:info%40musicaviva.se?subject=
http://musicaviva.se
http://erik-anders.se
http://regiongavleborg.se/kultur
http://foreningensm.se
http://kristinewest.se
http://erikrydvall.se
http://borgbrass.se
mailto:info%40matscarlsson.net?subject=
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http://amuskerstin.se
http://xtrafik.se


ERIK RYDVALL NYCKELHARPA
KRISTINE WEST FLÖJT
Barock- och folkmusik är båda begrepp 
som tillkommit långt efter den musik de 
syftar till att beskriva. Då var det kort och 
gott ”musik” man talade om, även om den 
kunde ha olika funktioner och därmed 
skiljde sig åt i stil och uttryck, liksom när 
den sprungit ur olika miljöer och sociala 
skikt. I denna konsert möts två unika 
musiker i ett förenande av dessa genrer, 
med en ambition att skapa något i 
gränslandet däremellan.

Pris: 200 kr |  Medlem i Musica Viva 150 kr

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

SÖNDAG 19 JUNI

TRÖNÖ KYRKA
16.00
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Foto: Aron Andersson
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LÖRDAG 9 JULI

BORGMÄSTARBRASSET
En brasskvintett som ses varje sommar  
för att spela konserter runt om i  
Hälsingland. I år har vi frågat oss  
vad som kan vara bättre än fem  
brassmusiker? Jo, åtta brassmusiker,  
10 instrument så klart: fyra trumpeter,  
fyra tromboner, ett valthorn och en tuba.

Vi har plockat fram en varierad repertoar,  
där det finns något för alla. Vi har klanger  
från hälsingländska fäbodar, engelska  
katedraler, och New Yorks gator. 

Mats Siggstedt, trumpet
Anders Wimark, trumpet
Toste Solum, trumpet
Calle Stenman, trumpet
Markus Källman, valthorn
Jonathan Wettermark, trombon
David Arwe, trombon
Olov Wimark, trombon

Biljetter vid entrén.

Pris: Vuxen 200 kr | Pensionärer och ungdomar under 20 år 150 kr

VÄSTRA KAPELLET, SÖDERHAMN
19.00
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FREDAG 5 AUGUSTI

DU ÄR DET VACKRA I MITT LIV
En afton med sång och aperitif. 
Chansons, svenska sånger, musikal och 
opera.

Jennie Eriksson, sopran
Mats Carlsson, tenor
Erik Skarby, piano
Catharina Ericsson, violin 

Pris: 500 kr inklusive delikatesstallrik,  
ett glas vin, kaffe/the och kaka. 

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

SÖDERHAMNS RÅDHUS
18.00
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LÖRDAG 6 AUGUSTI

FRUKOST I BARA MÄSSINGEN 
MED BORGMÄSTARBRASSET

Pris: 200 kr inklusive frukost

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

ERIK-ANDERS, SÖDERALA
9.00-11.00

16.00

KARIN & CO
Favoriter!

Välkommen att lyssna till härliga 
melodier från 50/60-talets sångskatt  
En tid då man njöt av Beppe Wolgers 
vassa texter, Monica Zetterlunds rappa 
sångstil och Olle Adolphssons vemods- 
underfundiga konstnärskap.

Pris: 200 kr | Medlem i Musica  
Viva 150 kr 

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

Foto: Emma Eriksson

HANTVERKARE VISAR SIN 
TILLVERKNING 11.00-15.00
- Gitarrbyggare Robert Sahrling
- Gitarr/nyckelharpsbyggare Kjell Lundvall
- Kurbitsmålare Åse Larsjos 
- Korgmöbelmakare Erica o Stig Larsson  
- Knivsmed Anders Regnander

mailto:info%40musicaviva.se?subject=
mailto:info%40musicaviva.se?subject=


FREDAG 12 AUGUSTI 

 11.00-14.00 

BARNENS DAG 
Hantverk för barn

- Lintillverkning med Berit Kvarnlind  
   och Inger Johansson 
- Slöjd och tovning med Louisa  
   Westberg och Paulina Hermansson

ERIK-ANDERS, SÖDERALA

 14.00

RÖDLUVAN OCH VARGEN 
Hälsingeoperan ger en operaföreställning  
för hela familjen.

Vid behov ges extra föreställning 15.30

Pris: Vuxen 100 kr | Barn 50 kr

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

LISE & GERTRUD -  
EN AKT I DUALISMENS TECKEN
Pris: 250 kr | Medlem i Musica Viva 200 kr 

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

HÄLSINGEGÅRDEN SUND
19.00

Foto: Stefan Anderson

SÖNDAG 7 AUGUSTI 

mailto:info%40musicaviva.se?subject=
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SÖNDAG 14 AUGUSTI 

Musica Viva i samarbete med Kultur Gävleborg, Region Gävleborg | Swedbank | Söderhamns kommun  
Studiefrämjandet | Svenska kyrkan i Norrala/Trönö pastorat | Erik-Anders | Statens kulturråd | Föreningen  

Söderhamns Museum | Veterinär Olof Andersson | Söderhamns Sandarne församling | Hälsingegården Sund 

Stöd gärna föreningen Musica Viva genom att bli medlem!
Ni sparar 250 kr genom att bli medlem om ni vill gå på festivalens alla konserter.   
100 kr vuxen | 50 kr barn | 150 kr familj. Swish 123 677 98 47 | Bankgiro 193-3175 

Märk er insättning med namn, telefon och mail. Besök vår hemsida musicaviva.se

SENSOMMARSERENAD FÖR STRÅKAR 
Stråksinfonietta under Amus Kerstin  
Anderssons ledning

Musik av bland annat Dag Wirén och Edward Elgar.  
Orkestern består av professionella musiker från bland  
annat Kungliga Filharmonikerna, Kungliga Hovkapellet, 
Gävle Symfoniorkester och Uppsala kammarorkester.  
De flesta musikerna har en anknytning till Hälsingland. 

Pris: 250 kr | Medlem i Musica Viva 200 kr

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03

ULRIKA ELEONORA KYRKA
17.00

LÖRDAG 13 AUGUSTI

FÖRENINGEN SÖDERHAMNS MUSEUM
Föreningen berättar om Ingmar Bergmans rötter till 
Hälsingland och den Bergmanska familjegraven på Ulrika 
Eleonora kyrkogård.

VÄSTRA KAPELLET, SÖDERHAMN
18.00

19.00

PIANOAFTON MED TERES LÖF
En musikalisk vandring i Ingmar Bergmans filmvärld. 
Ciceron: Boel Hillerud Nyman

Pris: 200 kr | Medlem i Musica Viva 150 kr 

Förbokning (i första hand) via mail:  
info@musicaviva.se eller 076-815 24 03
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