Pianomusik i Flen

Den traditionsrika pianoaftonen har sina rötter i
1800-talets salonger där konst, artisteri och social
samvaro blandades på ett förtjänstfullt sätt.
I Pianomusik i Flen låter vi denna historiska pianotradition utvecklas med hjälp av nyskapande koncept:
Pianorepertoaren berikas
Vid varje konsert lyfter pianisten fram den etblerade
pianorepertoaren men många av konserterna berikas
även med nya verk och möten med andra konstarter.
En modern konsertsal
I Flen finns möjlighet att utveckla den traditionella
pianoaftonen med hjälp av Piano Visions mobila
scenljus samt projektorer för visning av text, bild och
video på storbildsskärm i Flens församlingshem.
För unga
Piano Visions erbjuder även workshops för barn och
unga till vilka elever från Flens kulturskola inbjuds.
Elever i Kulturskolan får fri entré till konsertserien
genom att boka en gratisbiljett genom sin kulturskolelärare.
Några tankar från pianister i serien:
“En pianoafton kan bli precis vad som helst. Repertoaren är oöverblickbar, möjligheterna att sätta ihop
intressanta program enorma och det är extremt smidigt: pianon finns nästan överallt. Man kan komma
en ensam person med tåget och ha allt man behöver
i skallen.” -- Anna Christensson

Konserter
säsongen 2019/2020

“För mig är essensen av musik känsloutbyte och
brobyggande människor emellan. Inga kulturella
eller språkliga barriärer står i vägen för de universella känslor som t.ex. en nocturne av Chopin väcker var
man än spelar den i världen. Pianot med sin oändliga
repertoar och sina orkestrala möjligheter vad gäller
klang och färger är för mig ett av de vackraste sätten
att kommunicera i dagens hektiska samhälle.”
-- Peter Jablonski
Konsertserien arrangeras av Piano Visions i samarbete med Vänföreningen Pianomusik i Flen och med
stöd av Flens kommun.

Pianomusik i Flen är en konsertserie som lyfter fram
den rika och älskade pianorepertoaren för publiken i
Flen genom att låta den spelas av några av vår tids mest
framstående pianister.
I Flen finns en utmärkt konsertlokal i Församlingshemmet mitt i centrum. I salen står en Yamaha-flygel och
stadens kulturskola har sin verksamhet i närheten.
Konsertserien startade hösten 2014 genom ett samarbete mellan initiativtagaren Piano Visions och Flens
kommun med sin Kulturskola och Kultur- och fritidsförvaltning. Hittils har serien bjudit på tolv konserter med
nationellt och internationellt etablerade pianister som
exempelvis Peter Jablonski, Staffan Scheja, Anna Christensson, Hans Pålsson och Martin Sturfält.
Hjärtligt välkomna till trevliga helgeftermiddagar i Församlingshemmet och konsertserien Pianomusik i Flen!

Piano Visions Play
På Piano Vision Play livestreamas alla pianoaftnar och masterclasses från Konstkademien. Här finns också vårt videoarkiv med mängder av klipp, hela pianoaftnar och masterclasses från föregående säsonger.

Se livestream och videoarkiv på:
www.pianovisions.se/play

Konserter

Biljetter & information

7 mars 2020 kl. 16:00:

Claire Huangci

19 oktober 2019 kl. 13:00:

Tuija Hakkila

Tuija Hakkila är en av Finlands
mest etablerade pianister med ett
mångsidigt internationellt yrkesliv
både som solist, kammarmusiker,
masterclasslärare, festivalarrangör
samt professor vid Sibeliusakademien i Helsingfors. Tuija Hakkila har hyllats i världspressen för
sina inspelningar och konserter med tidstrogna instrument med
kompositioner av Mozart, Beethoven, Schumann. På konserten
får vi uppleva dessa välkända klassiker på ett unikt hammarklaver från 1830-talet, men även den moderna konsertflygeln i
salen kommer att klinga med musik av Kaija Saariaho, Luciano
Berio m.fl.
Program: Beethoven: Bagateller ur opus 33 - Schumann:
Phantasietanz, Elfe, Kind im Einschlummern, Intermezzo och
Vogel als Prophet - Beethoven: Sonat opus 53 “Waldstein” Berio: Sequenza IV - Sciarrino: Notturno II - Saariaho:
Arabesques et adages - Brahms: Sechs Klavierstücke opus 118

23 november 2019 kl. 16:00:

Bengt-Åke Lundin

Bengt-Åke Lundin debuterade
1989 med Kungliga Filharmonikerna i Tjajkovskijs Pianokonsert
nr 1, vilket gav stående ovationer
och utmärkta recensioner. Han
utsågs till Stockholms Konserthus
första representant i ECHO’s (European Concert Hall Organisation) Rising Star, och inbjöds att konsertera i Carnegie Hall, Alte
Oper, Konzerthaus Wien, Concertgebouw i Amsterdam m.fl. På
konserten i Flen framträder han med verk av Liszt och Rachmaninovs samtliga Preludier opus 23.
Program:
Rachmaninov: 10 Preludier opus 23
Schubert/Liszt: tre sångtranskriptioner
Liszt: Benediction de Dieu dans la solitude
Donizetti/Liszt: Reminiscences de Lucia di Lammermoor

Den unga amerikanska pianisten
Claire Huangci fick sitt internationella genombrott efter 1:a priset
i Géza Anda Piano Competition
i Zurich 2018. Claire Huangcis
kompletta inspelning av Chopins
nocturner har rosats av musikkritiker och nyligen släpptes hennes inspelning av samtliga Rachmaninovpreludier. Claire Huangci gästar Stockholm och Flen för
första gången.
Program:
Mozart: Sonat i C-moll, K. 457
Chopin: Ballad nr 1 i G-moll
Clara Schumann: ur Soirées Musicales
Rachmaninov: 13 Preludier opus 32

Vuxen: 150 kr
Barn/ungdom/student: 50 kr
Abonnemang, 4 konserter: 500 kr
Plats: Församlingshemmet i Flen, Orrestag. 8
Biljettbokning:
www.pianovisions.se/biljettbokning
Biljetter säljs även vid entrén innan konserterna.
Nyhetsbrev via e-post:
www.pianovisions.se/flen
Piano Visions på Facebook:
www.facebook.com/pianovisions
_______________________________________

18 april 2020 kl. 16:00:

Melissa JacobsonVelandia
I Piano Visions framtidskategori
lyfts varje säsong någon unik
svensk pianist ur den yngre generationen fram. Melissa Jacobson
Velandia tillhör denna intressanta
kategori musikpersonligheter och uppmärksammades senast
som finalist i det prestigefyllda svenska Solistpriset med
Rachmaninovs pianokonsert nr.3 Hon har även vunnit 1: a pris
på Steinway Piano Competition i Düsseldorf. 2015 vann hon
Schmolz und Bickenbacks musikkonkurrens i Düsseldorf.
Program:
Prokofiev: Romeo and Juliet, Ten Pieces for Piano, opus 75
Tcherepnin: 6 Musical Illustrations, opus 41
Scarlatti: 3 Sonater
Albéniz: Tre stycken ur “Iberia”
Ginastera: Tre argentinska danser

Visste du:
- att pianot i århundraden har varit det ledande instrumentet inom såväl amatör- som professionellt
musikliv; en given mittpunkt för musicerande i alla
stilar från barock till jazz och pop och en katalysator för vidare musikalisk utveckling åt alla håll?
- att pianospel är så populärt att omkring 50 000
barn och ungdomar spelar i musik- och kulturskolor
i landet och många står i kö för att få en plats?
- att pianospel enligt många rapporter är utvecklande och gynnsamt för många andra värdefulla
förmågor vilket gör det till en stimulerande aktivitet som ger ett vetenskapligt dokumenterat resultat hos barn och ungdomars skolarbete?

