
ROMANSAFTON MED 

JOHANNA WALLROTH OCH 

MAGNUS SVENSSON 

Lördag 1 april kl. 17.00 Missionskyrkan, Lidköping

BERNT WILHELMSSON 

– PIANO SOLO

Lördag 22 april kl. 17.00 Missionskyrkan, Lidköping

Ett stjärnskott på den internationella operahimlen med 

rötter i Saleby

Johanna Wallroth - sopran  

Magnus Svensson - piano

Johanna Wallroth är idag en mycket efterfrågad sopran i 

Europa. Hon har studerat i Wien och fick sitt internationella 

genombrott 2019 då hon vann första pris i den 

prestigefyllda Mirjam Helin-tävlingen i Helsingfors. Efter det 

har karriären gått spikrakt uppåt med bl.a. engagemang 

på Wiener Staatsoper och framträdanden på flera stora 

konsertscener runt om i Europa. Johanna är utsedd till 

”Klassiska artisten i P2” 2022-2024.

Pianisten Magnus Svensson har romanskonsten som 

sin specialitet och är sedan 2015 konstnärlig ledare för 

romansserien i Stockholms Konserthus. Han har framträtt 

på de flesta konsertscenerna i Skandinavien, men också 

flitigt konserterat i USA och Europa.

Musik av bl.a Jean Sibelius, Claude Debussy och Wolfgang 

Amadeus Mozart.

Klassisk pianoafton med Bernt Wilhelmsson

Bernt växte upp på Orust och började spela piano och 

dragspel som nioåring. Efter pianostudier vid Ingesunds 

Musikhögskola och Musikhögskolan i Göteborg debuterade 

han 1997 som solist i Beethovens ”Kejsarkonsert” tillsammans 

med Göteborgs Symfoniker. Bernt konserterar frekvent med 

pianoaftnar och kammarmusikkonserter och är ofta anlitad 

som ackompanjatör till sångare. Han är också pedagog och 

lektor i piano och kammarmusik på Högskolan för Scen och 

musik i Göteborg.

Musik av Wolfgang Amadeus Mozart, Francis Poulenc, 

Claude Debussy, Frédéric Chopin och Wilhelm Stenhammar.
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Stöd kulturlivet i Lidköping, bli medlem i 

Lidköpings Konsertförening! Som medlem 

får du bl.a. 50 kr rabatt på biljettpriset och 

fortlöpande information om föreningens 

aktiviteter. Årsavgift 250 kr.

TILLGÄNGLIGHET

Alla våra konsertlokaler är tillgängliga för 

rörelsehindrade och utrustade med hörslinga.

BILJETTPRISER

Ordinarie biljettpris är 100 kr för medlemmar 

i Konsertföreningen och 150 kr för icke 

medlemmar. För enstaka konserter kan 

biljettpriset vara högre. Barn och ungdomar 

<20 år har fritt inträde till alla konserter. 

Information om förköp ges för respektive 

konsert på hemsidan, annonser i dagspress 

och på Facebook.

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTER

Lidköpings Konsertförening är en ideell 

förening med stöd från Lidköpings Kommun, 

Kulturrådet, Sparbanken i Lidköping och John 

Hedins stiftelse. I ”Jazz på Folkan” samverkar 

vi med Lidköpings Folkets hus. Nätverken 

Kammarmusik i Väst och Knutpunkt har stöd 

från Västra Götalandsregionen.

VÅR 

2023

www.lidkopingskonsertforening.se

www.lidkopingskonsertforening.se



GÉMEAUX QUARTETT

Lördag 11 februari kl. 17.00 Missionskyrkan, Lidköping

Internationellt framgångsrik stråkkvartett med bas i 

Basel, Schweiz

Arisa Fujita (Japan) och Francesco Sica (Italien) - violin, Sylvia 

Zucker (Tyskland) viola, Matthijs Broersma (Holland) cello

Gémeaux Quartett, bildad 2003, är en internationell 

stråkkvartett av högsta klass, bestående av fyra musiker 

från fyra olika länder. Den anses vara en av de ledande 

ensemblerna av sin generation. Kvartetten gör en turné i 

Västsverige arrangerad av nätverket Kammarmusik i Väst. 

Musik av Joseph Haydn, Claude Debussy och Alexandr Borodin.

Turné arrangerad av 

Kammarmusik i Väst

JAZZ PÅ FOLKAN 

– LARA ROSSEEL QUINTET

Onsdag 18 januari kl. 19.00 Lidköpings Folkets hus

Belgisk jazzbasist med kvintett på Sverigeturné

Sam Vloemans - trumpet och flygelhorn, Sep Francois - 

vibrafon, marimba och percussion, Vitja Pauwels - gitarr, 

Angelo Moustapha – slagverk, Lara Rosseel - bas.

Vårens Jazz på Folkan inleds med belgiska jazzbasisten och 

kompositören Lara Rosseel och hennes kvintett. Efter examen 

från belgiska Lemmensinstitutet har hon studerat för och 

spelat med bland andra Anders Jormin och Bobo Stenson. 

Hennes musik kan beskrivas som dansanta melodier med 

spännande rytmer baserat på etnisk akustisk jazz med inslag 

och inspiration från mer traditionell afrikansk musik. 

Konserten görs i samverkan med 

Lidköpings Folkets hus och Knutpunkt
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CARL NIELSEN KVINTETTEN 

Lördag 28 januari kl. 17.00 Missionskyrkan, Lidköping

Dansk-svensk blåsarkvintett med bas i Köpenhamn

Kenny Staškus Larsen - flöjt, Carl Julius Lefebvre Hansen 

- oboe, August Finkas - klarinett, Christian Vinther - horn, 

Johannes Herjö – fagott

Carl Nielsen-kvintetten är en dansk-svensk blåsarkvintett 

bildad 2006. Alla medlemmarna har en gång i tiden spelat i 

Tivoli-Garden. Nu, många år senare, är de etablerade musiker 

med anställning i olika symfoniorkestrar. Under de senaste 

10 åren har Carl Nielsen-Kvintetten varit en av de ledande 

blåsarkvintetterna i Norden.

Musik av Emmanuel Chabrier, Niels Viggo Bentzon, Henri 

Tomasi och Carl Nielsen.

Ukrainsk folk-jazz med multikulturell jazzgrupp från Berlin

Viktoria Leléka (Ukraina) – sång, Povel Widestrand 

(Sverige) – piano, Thomas Kolarczyk (Tyskland) – 

kontrabas, Jakob Hegner (Tyskland) – trummor

”Leléka” är en ung Berlinbaserad kvartett kring den 

ukrainska sångerskan Viktoria, vars röst bestämmer både 

karaktär och atmosfär i gruppens musik, från svängiga 

passager till försiktiga folkmusikballader. Leléka spelar på 

Stockholm Women´s International Jazz Festival på Fasching 

den 8 mars, i ett festivalprogram med enbart kvinnliga 

tonsättare från Ukraina, och gör därefter en turné med 

nedslag bl.a. i Lidköping.

Konserten görs i samverkan med 

Lidköpings Folkets hus och Knutpunkt

JAZZ PÅ FOLKAN – LÉLEKA 

– UKRAINSK AFTON 

Lördag 11 mars kl. 17.00 Folkets hus, Lidköping

VÅR 

2023


