
 

Under de fem senaste somrarna har vi rest runt i Sverige och givit över 100 konserter i kyrkor alltifrån 
Edsbyn i norr till Vetlanda i söder, från Bengtsfors i väst till Sandhamn i öst. Nu planerar vi inför 
sommaren 2006.  

År 2001 började vi musicera tillsammans som studiekamrater vid Kungliga Musikhögskolan och efter 
fem års nära samarbete utvecklas vårt samspel samtidigt som vår repertoar utökas. Idag studerar vi vid 
Operahögskolan i Stockholm respektive Kungliga Musikhögskolan. Våra 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… Sommarens program kommer, som vår 
konserttitel antyder, att innehålla såväl sakral som profan 
musik – allt mellan himmel och jord. Vi kan givetvis också 
vid önskemål presentera rent sakrala program. Våra 
repertoarplaner innefattar bl. a tonsatta Bo Setterlind-texter, 
några visor i folkton som Allt under himmelens fäste och 
dalamelodin Om sommaren sköna samt Peterson-Bergers Som 
stjärnorna på himmelen. Vidare kommer en lättsammare genre att 
vara representerad med Lilian Rays Säg mig godnatt. Från 

fjolårets program tar vi med oss Carl Sjöbergs berömda tonsättning av Geijers Tonerna och passar även på 
att uruppföra en sång av den unga tonsättaren Katarina Leyman. Ett eller ett par gitarrsolon kommer 
även att framföras. lertalet sånger kommer liksom tidigare år att framföras i egna nyarrangemang för 
sång och gitarr. Vi är naturligtvis öppna för förslag och önskemål angående repertoaren!  
                   
Inför sommaren 2005 fick vi ett enormt gensvar som 
mynnade ut i 27 uppskattade konserter, ofta med 
återinbjudan som följd. Vårt förhandlingsbara arvode är 
2250 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 januari 2006 
Med vänliga hälsningar   

  

Rasmus Ringborg │sång
         
           
                                
 Sommarkvällsmusik 
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         Samuel Edvardsson Wigervall │ gitarr
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