
de fyra tisdagarna i 
juli kommer sommar-
konserterna tillbaka, 
kl 12 även då, med 
blandade program 
som opera, musikal 
och annat. 
se separata annonser.

Vinterkylan har ett fast grepp om vår stad 
när jag skriver dessa rader, och det är riktigt 
skönt att i tanken få följa med vår resa fram 
mot vårens värme när jag tittar igenom årets 
första program. 

Den största nyheten i år är att en ny flygel 
är på väg till oss! Den Steinway som fram 
till 2015 har varit korets pianoinstrument 
är snart 100 år gammal och har verkligen 
förtjänat en lugnare tillvaro. Vårt mål 
har varit att få ett instrument av högsta 
konstnärliga och hantverksmässiga kvalitet, 
speciellt utvald i fabriken i Hamburg. Och 
nu är den här! Som organist i församlingen 
är jag oerhört glad och stolt över att få vara 
med om en sådan satsning, som kommer 
att vara till glädje för alla oss som besöker 
Annedalskyrkan.

En festlig invigningshelg är planerad 
till oktober 2016 men redan under våren 
är flygeln på plats och samsas väl med vår 
förnäma konsertorgel på läktaren!

Naturligtvis blir det därför konserter 
med pianomusik i vår, värda att särskilt 
lägga märke till, men också blandade 
sångprogram precis som vanligt. Jussi 
Björling och Bo Setterlind är två personer 
som uppmärksammas, men vi gör också 
ett besök i förra århundradets guldålder 
för schlagermusik, 1930- och 40-talen, 
tillsammans med Emma Ödman och hennes 
gäng, och till vår stora glädje kommer Evelyn 
Jons tillbaka och avslutar vårens program i 
maj.

Varmt välkommen till våren 2016 i 
Annedalskyrkan!

Tommy Jonsson
organist

tisdagskonserterna 
har alltid fri entré.
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Tisdag 9 februari kl 12

kärlekssorg 
och ond bråd död!
Passionerade italienska operaarior för basröst 
som värmer i vintermörkret.
John Sax, bas, Lisa Reuter, cello, 
Tommy Jonsson, piano.

Tisdag 16 februari kl 12

för kärlekens skull
Ett sångprogram om kärleken och alla dess 
olika sidor. I ord och ton bjuder musikerna 
på några av våra vackraste visor, ett par 
underbara jazzfavoriter och några välkända 
musikstycken ur musikalvärlden.
Karin Funk, solist, Tommy Jonsson, piano.

Tisdag 23 februari kl 12

från don giovanni 
till tosca
Duetter och arior från kända operor.
Åsa Nordgren, sopran, Per-Anders Hedlund, 
bas, Tommy Jonsson, piano.

Tisdag 8 mars kl 12

vackert och kraftfullt
Kända pianoklassiker av Rachmaninov, 
Debussy, Liszt och Chopin och en spännande 
inblick i kompositörernas dramatiska liv.
Johan Möller Lekemo, piano.

Tisdag 15 mars kl 12

orgelschlagers - 
något lånat, något nytt
Populärmelodier och välkända orkester-
stycken blandas med nyskriven musik på 
kyrkans stora orgel.
Tommy Jonsson, orgel. 
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Tisdag 5 april kl 12

jussis pärlor 
på vårt sätt
Ett urval av Jussi Björlings pärlor med allt från 
schlager till opera.
Olof Söderberg, tenor, Emma Runegård, piano.

Tisdag 19 april kl 12

världen är 
full av violer
Vi gör en musikalisk tidsresa och landar i 
schlagerns guldålder med örhängen från 1930- och 
40-talet. Det var krigsberedskap och världen var 
orolig, men det var även en tid fylld av kärlek, 
solsken och sång.
Emma Ödman, sång, Anders Ljungberg, bas, 
Per Walfridsson, piano.

Tisdag 26 april kl 12

himlen har landat
Bo Setterlind i ord och ton med ett urval av hans 
dikter, sånger och psalmer.
Catherine Jeppsson, solist, Tommy Jonsson, piano.

Tisdag 3 maj kl 12

mozart och schumann
Robert Schumanns sista opus för piano, Gesänge 
der Frühe, skrev han inte långt före sin död. Med 
sin smärtsamma och mogna innerlighet står den i 
skarp kontrast till W. A. Mozarts ungdomsverk, 
den lyriskt sprudlande Bb-dursonaten.
Karin Birgersson, piano.

Tisdag 17 maj kl 12

en stilla vårflirt
Avslutning på vårens konserter med en hälsning 
till våren, en tanke på sommaren och en 
blinkning åt Norge.
Evelyn Jons, solist, Tommy Jonsson, piano.
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