
Sommarkvällsmusik 2007
           
Rasmus Ringborg │ sång  
● Född och uppvuxen i Stockholm ● Utbildad i Paris, vid Guildhall 
School of Music and Drama i London, Kungl. Musikhögskolan och
Operahögskolan i Stockholm ● Varit verksam vid bl.a. Folkoperan, 
Kungl. Operan och Drottningholmsteatern ● Mycket aktiv som kyrkosångare 
● Byter röstfack, från baryton till tenor

Samuel Edvardsson Wigervall │ gitarr
● Född och uppvuxen på Vikbolandet ● Utbildad vid Kungl.
Musikhögskolan ● Verksam som frilansande solist, kammarmusiker, arrangör
och pedagog ● Mycket aktiv i kyrkomusikaliska sammanhang

Vi har  sedan vårt  första  framträdande  2001 gjort  närmare  150 konserter  och framträdanden tillsammans runt  om i
Sverige, mestadels i kyrkor under somrarna. Tidigare års program har innehållit svenska visor (Söderlundh, B Sjöberg, O
Adolphson), tyska romanser (Schubert, Schumann, Brahms), svensk nationalromantik (Peterson-Berger, A F Lindblad),
italiensk bel canto (Bellini) samt en mängd psalmer och sakrala sånger (Bach, Mendelssohn, Nordqvist, Leijon, Hahn). Nu
blickar vi framåt mot ännu en sommar mellan himmel och jord! 

Programtiteln Mellan himmel och jord har vi använt oss av i flera år och den har kommit att bli något av ett kännetecken
på vårt koncept; att framföra sånger av skiftande karaktär och nästan alltid i en blandning av såväl profant som sakralt. Vi
kan dock givetvis också framföra rent sakrala program.

Då det finns relativt lite originalrepertoar för sång och gitarr samarbetar vi med samtida tonsättare som Katarina Leyman
och Christofer Elgh. Ofta har vi velat exponera en viss diktare i våra program och vi har då kunnat framföra en rykande
färsk tonsättning på något av diktarens alster – något som har mött stor uppskattning hos publiken. Samtidigt eftersträvar
vi att kunna bjuda på varierande och omväxlande program och gör därför en hel del nyarrangemang av sånger som aldrig
tidigare hörts med våra instrument - allt är möjligt! 

Repertoarplanerna inför sommaren 2007 har en klar tyngdpunkt på den svenska sångskatten; bl.a. Carl Sjöbergs Tonerna,
Gunnar de Frumeries Det kom ett brev, Nils Söderströms Dina ögon äro eldar, ett antal sånger och visor i svensk folkton
samt  sakrala  sånger  som  Hahns/Setterlinds  vackra  Himlens  ros.  Vi  är  naturligtvis  öppna  för  förslag  och  önskemål
angående repertoaren!                 

       
Vårt förhandlingsbara arvode är 1950 kr per person plus eventuell reseersättning. Se även våra bifogade biografier 
och recensioner! Det skulle glädja oss mycket att få musicera i Er kyrka!

Stockholm i december 2006 
Med vänliga hälsningar
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