NYTT 12-13 AUGUSTI

NYTT – Ny TonTradition är en nystartad festival som bjuder på nutida
konstmusik med lokal förankring hos såväl utövare som upphovsmän, på
kända och okända platser i de vackra omgivningarna runt Glasriket. Idén till
den här festivalen kom sig då några idoga utövare av nutida, klassisk musik
konstaterade att det är många inom den genren som är bosatta eller
uppväxta i den småländska skogen, och som gärna vill presentera nutida
konstmusik i gamla hemtrakter.
Den här sommaren bjuder de medverkande på en musikhelg bestående av
två dagar med konserter i Lenhovda kyrka och Transjö Folkets Hus med
musik av bl.a John Cage, Anna Eriksson och Karin Rehnqvist samt ett
uruppförande av Göteborgstonsättaren Peter Hansen.
Redan nu ska ni boka in augusti 2018 då vi kommer att ha en större festival
där det bjuds på kammaropera, uruppföranden, tonsättarsamtal och mycket
mer. Bland annat kommer vi att bjuda på en modern klassiker i ny tappning
– Schönbergs Pierrot Lunaire i scenisk utformning.
Varmt välkomna!
Monica Danielson, Maria Ingemarsson Berg, Tony Blomdahl, Jörgen
Pettersson, Per Sjögren
Om John Cage var Smålänning? Nej, men han var i alla fall svampexpert!
PROGRAM
Lördag 12/8 – Transjö Folkets Hus
13.00
Premiärmingel med ljudinstallationer, broderier av Kerstin Björk, drinkar och
tilltugg.

14.00
Konsert med DuoEGO (Monica Danielson – sång & Per Sjögren – slagverk)
och Jörgen Pettersson – saxofon.
Lördag 12/8 kl. 19.00 – Lenhovda Kyrka
Konsert med DuoEGO, Jörgen Pettersson – saxofon, Maria Ingemarsson Berg
– orgel och piano.

Söndag 13/8 kl. 16.00 – Lenhovda kyrka
Musikgudstjänst med DuoEGO, Tony Blomdahl, Maria Ingemarsson Berg och
Liv Trulsson – Dans.
Fri Entré!
Vägbeskrivningar och adresser:
Lenhovda Kyrka:
Kyrkogatan 3, 360 73 Lenhovda
Transjö Folkets Hus
Från Kosta, kör söderut på väg 28 mot Karlskrona. Efter någon kilometer
kommer två skyltar pekande mot vänster; Transjö 1 och Glashytta 1. Kör förbi
dessa och kör ytterligare någon kilometer eller två tills skylten Transjö 1
återigen pekar in mot vänster. Kör in på den lilla vägen och kör sedan höger i
T-korsningen, passera ett par hus, fortsätt en bit in på grusvägen i skogen.
Transjö Folkets Hus ligger på vänster sida. Parkera försiktigt och med
förstånd.
Tillgänglighet
Det finns en parkering för handikapptillstånd utanför Lenhovda Kyrkas
huvudentré. Lenhovda Kyrka är anpassad för funktionsvarierade.
Transjö Folkets Hus har endast utedass, inga rullstolsramper och ingången
nås via en grusgång.
Frågor och annat kring festivalen:
Tony Blomdahl
info@tonyblomdahl.se
0763-47 23 07

Festivalen genomförs med stöd av Musik i Syd.

