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       För femte året ger vi oss i sommar ut på ”kyrkoturné” runt om i Sverige. Vi började
musicera  tillsammans  när  vi  var  studiekamrater  vid  Kungliga  Musikhögskolans
solistlinje och vi fortsätter nu, fyra år och nästan 100 konserter senare, att utveckla vårt
samarbete och utöka vår repertoar.  Tidigare sommarprogram har innehållit allt  ifrån
svenska visor (bl a Söderlundh och Sjöberg), tyska romanser  (Schubert,  Schumann),
svensk  nationalromantik  (Peterson-Berger,  A  F  Lindblad),  via  italiensk  bel  canto
(Bellini), till psalmer, sakrala sånger (Bach, Mendelssohn, Nordqvist) och en och annan
operaaria…

Våra program innehåller nästan alltid såväl profant som sakralt, dock har även helt sakrala program
förekommit. Våra repertoarplaner inför denna sommar innefattar bl a sånger och texter av Erik
Gustaf  Geijer,  bl  a  hans  egen  tonsättning  av  Tonerna samt  den,  tack  vare  Jussi  Björling,  mer
välkända versionen av Carl L Sjöberg. Liksom förra året har vi bett tonsättaren Katarina Leyman
skriva en sång åt oss, denna gång med en Geijer-text. Vidare kommer en något lättsammare genre
att vara representerad – serenadliknande sånger från det tidiga 1900-talet, som Achille Simonettis
Madrigal och Lilian Rays  Säg mig godnatt. Sakrala sånger i programmet blir   bl a Mozarts  Ave
verum corpus och O, vad världen nu är skön samt psalmen När dagen fylls av fågelsång. Flertalet
sånger kommer att framföras i egna nyarrangemang för sång och gitarr. Ni är naturligtvis välkomna
att framföra förslag och önskemål angående programmet! 

Inför sommaren 2004 fick  vi  ett  enormt gensvar  och möttes  av stor  entusiasm av  församlingar  allt  ifrån  Gävle  i  norr  till
Misterhult i söder, från Filipstad i väst till Sandhamn i öst. Detta ledde till totalt 28 uppskattade konserter, ofta med återinbjudan
som följd. Vårt förhandlingsbara arvode är 2000 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 mars 2005
Med vänliga hälsningar 
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