
Pianomusik  
för unga 
Konstakademien  
- hösten 2015 
 
Piano Visions önskar alla unga pianister i 
Stockholmsområdet varmt välkomna till  
höstens workshops och konserter på Konstakademien. 
Tisdagar kl 17.30: Pianomusik för unga 
I Pianomusik för unga får barn och ungdom i åldern 7-18 år tillfälle att möta pianisterna ur konsertserien Pianomusik på 
Konstakademien som spelar och berättar eller delta i en musikalisk workshop med undervisning, introduktion till de senaste 
digitala pedagogiska verktygen och inspirerande samtal om pianospel.  
Längd: 45 min. Fritt inträde! 

Tisdagar kl 19.00: Masterclasses 
I serien Masterclasses på Konstakademien möter publiken konsertseriens pianister i en undervisningssituation tillsammans 
med pianostudenter. Kvällarna ägnas åt undervisning och samtal om bl a verken som spelas i konsertserien. Pianoteknik, 
interpretation och klangbehandling är några av de områden som kommer att tas upp. Tack vare den digitala tekniken med 
noter i storbildsformat på väggen och närhet till flyglar och pianister får även publiken möjlighet att enkelt följa med i den 
musikaliska verkstaden. Masterclassen streamas online i HD-video.  
Längd: 90 min. Inträde: 100 kr. (Gratis för barn/ungdom upp till 18 år samt studenter.)  

Höstens program: 
Tisdag 20 oktober 2015 
17.30: Pianomusik för unga – Martin Sturfält 
19.00: Masterclass – Martin Sturfält 

  Tisdag 17 november 2015 
  17.30: Pianomusik för unga – Marianna Shirinyan 
  19.00: Masterclass – Marianna Shirinyan 

    Tisdag 8 december 2015 
    17.30: Workshop – Stefan Bojsten och Johan Sandback 
    19.00: Masterclass – Michael Roll 
 
Plats: Konstakademien i Stockholm, Fredsgatan 12 (vid Rosenbad). T-bana: T-centralen 
Anmälan sker genom mejl till info@pianovisions.se senast två dagar innan. Begränsat antal platser. 
 
De tre pianisterna ger även pianoaftnar kl 19 kvällen innan i serien ”Pianomusik på Konstakademien”. 
 

Om Piano Visions 
Piano Visions är en förening med syfte att tillgodose och stimulera intresset för levande 
framförd pianomusik. Föreningen arrangerar sedan 2014 en konsertserie med svenska och 
internationella pianister i Stockholm och Flen. Piano Visions arrangerar även konserter för barn 
och ungdomar i syfte att på lång sikt berika vår uppväxande generation till ett liv med musik och konst.  

Mer information: www.pianovisions.se 

Martin Sturfält, Marianna Shirinyan och Michael Roll 
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