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Musik i sommarkvällen
Starrkärr-Kilanda församling har glädjen att även 
denna sommar kunna erbjuda åtta konserter av 
mycket skiftande slag – vokalt och instrumentalt. 
Från sång och visa, klassiskt till jazz och musik på 
en lång rad olika instrument. 
Välkommen att njuta av levande musik i sommar-
kvällen, onsdagar kl. 20.00, från 25 juni till och 
med 13 augusti. 
Det är fri entré men kollekt till musikverksamhe-
ten tas tacksamt emot.

Sommar, sommar, sommar… betyder också sommarmusik i Starrkärrs kyrka.

En musikalisk utflykt i 
sommarhagen
25 juni
Trio Acantus; Elisabet Ehlersson, 
Anette Svennblad och Sabina 
Nilsson samt Peter Corneliusson 
(sång och piano). 
En skön blandning av spirituals, 
tidig och nutida musik från
när och fjärran.

Klassiska pärlor
2 juli
Maria Ingemarsson Berg och 
Christian Berg. (Piano och cello) 
Musik bl.a. av J. S. Bach 
och F. Schubert.

En bön om kvällen
9 juli
Karin Nilsson, Maria Hjelte och 
Mika Mörner . (Piano, sång, dans)
Dansen, sången, ordet och 
musiken gestaltar bönens olika 
skepnader som tar vid när orden 
inte längre räcker till. Musik av bl.a. 
Pugh Rogefeldt, Janis Joplin och 
Dietrich Buxtehude, psalmer, folkton samt egna tonsatta böner och 
dikter. 

Uti Guds Hage
16 juli
Lilian Druve & Carina Gullberg. (Piano, gitarr, klarinett och sång)
Härligt sprudlande sång och musik på sommartema med välkända 
pärlor av Mozart, Reger och Py Bäckman samt musik av 
Prinsessan Eugenie, Alice Tegnér och eget material.

Naturens skönhet
23 juli

Gunnar Lindgren och Stefan Forssén 
(Saxofon och piano). Med jazz, 
folkmusik, psalmer och Stefans 
kompositioner beskrivs naturens 
skönhet. Dessutom några tankar 
om skapelsen och vår framtid.

Virtuosa rytmer från 
Latinamerika och Italien. 
30 juli

Gianni Fassetta, Tito Ciccarese 
och Lars Forslund. (Dragspel, 
flöjt och mandolin) Musik av 
Astor Piazzolla, Nino Rota m.fl. 

Gospels, hymns & blues i New Orleansk anda
6 augusti - Peoria jazzband från Göteborg.

Färgsprakande Musik för slagverk och orgel 
13 augusti

Johannes Landgren och Daniel Berg. (Orgel och slagverk)
Musik av bl.a. P. Eben och egna kompositioner.

Sommarcafé 
Starrkärrs församlingshem

Alla onsdagkvällar mellan 25 juni och 13 augusti är du välkom-

lingshemmets altan eller i trädgården. Caféet öppnar kl 18.00 
och stänger kl 20.00. Du har sedan 

Nytt för sommaren!
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STARRKÄRR. Det blir 
sommarmusik i Starr-
kärrs kyrka i år också.

Åtta konserter av skif-
tande slag är inplane-
rade.

Start sker nu på 
onsdag då Trio Acantus 
bjuder på en musikalisk 
utfl ykt i sommarhagen.

Under åtta onsdagskvällar, 
från 25 juni till och med den 
13 augusti, bjuder Starr-
kärr-Kilanda församling in 
till underhållning under rub-

riken ”Musik i sommarkväl-
len”.

– Det är fri entré som gäl-
ler, men kollekt till musik-
verksamheten tas tacksamt 
emot, förklarar programma-
karen och tillika församling-
ens kantor Sabina Nilsson.

Under fem söndagskväl-
lar fi nns också möjlighet att 
lyssna på musik i samband 
med gudstjänsterna i Äl-
vängens Blå kyrka.

– Dessa kvällar inleds med 
en kortare gudstjänst för att 
sedan övergå i Musikcafé, 
berättar Sabina.

Nytt för i år är också 
Sommarcafé i samband med 
sommarmusiken i Starrkärrs 
kyrka. Caféet kommer att 

hålla öppet två timmar före 
konsertens start.

– Då kan man komma till 
Starrkärrs församlingshem 
för en fi ka. Det kommer att 
serveras våffl a och mycket 
annat smått och gott. Det 
går bra att sitta i trädgården, 
på altanen eller inomhus be-
roende på väder och vind. 
Förhoppningsvis ska alebor-
na uppskatta detta initiativ, 
avslutar Sabina Nilsson.

Trio Acantus inleder ”Musik i 
sommarkvällen” i Starrkärrs 
kyrka nu på onsdag.

Under åtta onsdagskvällar kommer församlingshemmet i Starrkärr att förvandlas till Sommarcafé.

– Och församlings-
hemmet blir café

Sommar-
musik i
Starrkärrs
kyrka
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