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Musikerna i Västerås Sinfonietta bjuder in till
virtuella kaffekonserter
– Vi musiker i orkestern saknar såklart att spela med varandra men allra mest saknar
vi ju vår publik. Vi har en väldigt speciell relation med publiken och många av våra vikarier, gästartister och dirigenter påtalar detta ofta och häpnar över den respons och
gensvar som alltid är vid våra konserter. Det är väldigt speciellt och familjärt. Jag skulle
vilja säga att vår publik i Västerås och Västmanland är världsbäst, säger Ylva Larsdotter,
violinist och initiativtagare till ”Virtuella Kaffekonserter”.
Scenerna i Västerås Konserthus gapar tomma men i huset sjuder det av initiativ och olika musikprojekt. I dessa tider är
verksamheten begränsad och att ställa in, flytta konserter, skriva nya avtal, kontakta biljettköpare och hantera återköp av
alla biljetter har varit ett stort maskineri som tagit mycket tid i anspråk. Men begränsningar föder ju även kreativitet till
att ställa om och hitta nya scener. På Facebook och Instagram kan man sedan en månad tillbaka följa Västerås Sinfonietta där en musiker om dagen hälsar med en video eller bilder hemifrån, spelar och berättar hur deras dagar ser ut nu
i coronatider. Därutöver har det bl a startats duettstafetter och ett Poulencprojekt där små ensembler ur orkestern samlats i studio under senaste månaden och spelat in och som snart kommer att kunna ses och höras digitalt. En samtalsserie där dirigenten Simon Crawford-Phillips åker hem till musikerna och sitter i deras kök och samtalar om musik kommer
strax sändas.
– Tekniken ger oss fantastiska möjligheter att nå ut med musik och konserter via olika streamingtjänster, men mötet med
publiken kan aldrig bli densamma som live, därför föddes idén till dessa virtuella kaffekonserter där vi musiker och publiken möts via en digital mötesplattform som många använder i jobb och skola. Vi fikar tillsammans och pratar; om
den speciella tid vi har nu, hur dagarna ser ut, om musiken, om livet. Efter fikastunden delar vi upp publiken i fem
grupper som får en exklusiv liten konsert av en av de deltagande musikerna.
Premiären för virtuella kaffekonserten var den 1 maj och kommer att hållas varje fredag framöver med
olika sammansättningar av musiker.
Fredag 8/5 ges två kaffekonserter och publiken får möta följande musiker:
•
•
•
•
•

Lisa Meschi, violin
Anders Matell, fagott
Lena Jonhäll, klarinett
Frieda Mossop, violin
Sofia Hansen, viola

För mer info
Rikard Gateau, tfn 070-727 49 19, rikard.gateau@vastmanlandsmusiken.se
Elizabeth Genberg, 073-542 18 38, elizabeth.genberg@vastmanlandsmusiken.se
Ylva Larsdotter: ylva.larsdotter@vastmanlandsmusiken.se
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