Sommarmusik 2008
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 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 gav vår första konsert tillsammans en förtrollande vacker majsöndag år 2001, då vi var studiekamrater vid Kungliga
Musikhögskolan. Nu, sju år och i det närmaste 200 konserter och framträdanden senare, blickar vi framåt mot ännu en
sommar mellan himmel och jord!
Programtiteln Mellan himmel och jord har vi använt oss av under flera somrar 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 profant och
sakralt. Vi har genom åren fått en stor sakral repertoar och vi kan naturligtvis framföra även rent sakrala program.
Då det finns relativt liten originalrepertoar för sång och gitarr och vi
samtidigt eftersträvar att bjuda på varierande och omväxlande program, gör
vi en hel del nyarrangemang av sånger som aldrig tidigare hörts till
gitarrackompanjemang! Vi väljer att låta den svenska sångskatten - samt
sånger översatta till svenska - utgöra tyngdpunkten i programmet. Sånger
som funnits med tidigare år är bl.a. C. Sjöbergs Tonerna, G. de Frumeries
Det kom ett brev, N. Söderströms Dina ögon äro eldar, W. PetersonBergers Fyra visor i svensk folkton, A. F. Lindblads En sommardag,
folkvisorna Allt under himmelens fäste och Om sommaren sköna, visor av
B. Sjöberg och L-B. Söderlundh samt många sakrala sånger och psalmer
som Hahns/Setterlinds Himlens ros, Mobergs/Eggehorns Var inte rädd och
E. Lorenz’ Jag är främling.
Repertoarplanerna inför sommaren 2008 följer detta mönster och innefattar bl.a. Svante Petterssons Gotländsk
sommarnatt, och Achille Simonettis Madrigal. Vi har ofta mött stor uppskattning då vi valt att framföra sånger som de
två sistnämnda, som de äldre kyrkobesökarna minns från förr men sällan får tillfälle att höra nuförtiden. Musik för
sologitarr finns naturligtvis också med i programmet. Vi är alltid öppna för förslag och önskemål angående repertoaren!
Förutom vid konserter och musikgudstjänster medverkar vi gärna vid ordinarie gudstjänster och dopgudstjänster (samt
vid bröllop och begravningar) under större delen av sommaren. Arvodet blir då ofta lägre, beroende på när, var och hur
arrangemanget i fråga äger rum. Sommaren 2007 hade vi hela 39 (!) konserter och gudstjänster tillsammans - med lite
pusslande och god vilja går det mesta att få ihop…
Vårt förhandlingsbara grundarvode är 1990 kr per person plus eventuell reseersättning (resa sker på billigaste möjliga
vis). Se även våra bifogade biografier och recensioner! Det skulle glädja oss mycket att få musicera i Er kyrka!
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