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Västerås Sinfonietta släpper
konsertprogrammet för säsongen 17-18!
I samband med den sista konserten i Torsdagsserien den 11 maj släpper
Västerås Sinfonietta säsongsprogrammet för hösten-17 och våren-18.
Med en nyvunnen grammis i bagaget går Västerås Sinfonietta en ljus framtid till mötes.
Orkestern har fått förstärkning i den nye chefsdirigenten och konstnärliga rågivaren;
Simon Crawford-Phillips som lovar fortsatt hög konstnärlig kvalitet.
– Vi är så glada att ha honom här: dirigent, pianosolist och även verksam som kammarmusiker – med Simon på dirigentpulten och vid tangenterna ser vi fram emot en
stimulerande säsong för publik och musiker, säger orkesterchefen Rikard Gateau.
Under kommande säsong bjuder orkestern på bl a två operor: Kärlekskriget, baserad på
Ebba Witt-Brattströms bok. Uppsättningen kommer till Västmanlands Teater med
Sinfoniettan i orkesterdiket. Den andra operan är en klassiker i ny, spännande tappning:
Mozarts Figaros bröllop. Det blir flera fantastiskt fina gästspel, blant annat tyska
Freiburg Baroque Orchestra och den engelska violinisten Daniel Hope.
På Trettondagsafton blir det stor fest i Konserthuset! Trettondagskonserten med
dans/bal blir denna gång en stor schlagerfest med Västerås Sinfonietta och två av våra
mest folkkära artister: Lotta Engberg och Björn Kjellman. Sammanlagt bjuder orkestern
på 32 konserter i Konserthuset och ett flertal ute i stadsdelarna, länet och ett par turnéer i övriga Sverige och en i Finland.
- Vi har haft och har ett sådant enormt stöd från publiken, västeråsarna,
västmanlänningarna och hela musiksverige och vi känner verkligen att vi har landat
i något bra, trots allt som har varit. Orkestern är så peppad och vår ambition är att
fortsätta vara en angelägenhet och stolthet för alla västmanlänningar.
För mer info och intervju om programmet, kontakta Rikard Gateau,
tfn 070-727 49 19, rikard.gateau@vastmanlandsmusiken.se
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