
11 juni S:ta Helena kyrka        
Jeanette Köhn
Sommarkväll med barock, jazz och svenska visor

18 juni Säters kyrka      
Louise Wanselius, Jonas Franke-Blom och 
Stefan Wingefors
Sånger om livets outgrundliga ljuvligheter

2 juli  Kalksjön (Vid regn i Bergs kyrka) 
Westan – en blåsensemble från Göteborg
Brokigt bråkiga klanger, Ruskigt rytmiska melodier
Ljuvligt livfulla improvisationer

9 juli   S:t Lukas kyrka
David Härenstam och Peter Fridholm
Intåg i sommarhagen

23 juli   Bergs kyrka
Rigmor Gustafsson sjunger jazz 

30 juli   S:t Lukas kyrka
A Piacere-trion
Från Bach till Piazolla

20 augusti   Sjogerstad kyrka
Cecilia Zilliacus och Lena Willemark 
Dansa

”Tänk om du skulle 
vara jag en dag och 
jag var du. Precis som 
ett barn som färdas 
mellan världarna av 
under. Kunde vi ana 
något mer om livet?”                                                                                              
Nyskriven musik och 
text av Louise Wan-
selius med vännerna 

Jonas Franke-Blom och Stefan Wingefors.

Barockensemblen Brustna Hjärtan Barock ger 
tillsammans med mezzosopranen Annastina 
Malm och cembalisten Marcus Mohlin en kon-
sert med känslosam och passionerad musik från 
barockens Neapel. 

Med rötterna i nordisk folkmusik skapar 
Westan ett eget sound. Ensemblen använder 
sig av blåsinstrumentens dynamik till både fin-
stämdhet och energi. Det bjuds på västsvensk 
och norsk folkmusik i ny kostym. Genom 
nattliga polskor och höga fjälltoppar slår både 
göken och huldran följe. 

Jeanette Köhn, konsert- och operasångerska 
med engagemang världen över. Jeanette har 
bl a medverkat vid Kronprinsessans vigsel och 
Nobelprisbanketten. Tillsammans med Johan 
Norberg gitarrist, producent och Jonas Knuts-
son saxofonist, kompositör gör trion en resa i 
musikens värld.

Peter Fridholm, soloflöjtist i Kungliga Hovka-
pellet och David Härenstam, internationellt 
hyllad gitarrist, utmanar ständigt genre-
gränser och bakar in element från jazz, 
tango och improvisation i sin klassiska reper-
toar som gjord för en svensk sommarkväll.

Musik på Billingen.
Alltid på en söndag, alltid kl 19!
www.musikpabillingen.se

A Piacerekvartetten är en av få fasta flöjtkvar-
tetter i Sverige. Kvartetten har sedan starten 
2007 konserterat flitigt och har framträtt i många 
kyrkor och Kammarmusikföreningar.  Till Musik på 
Billingen kommer A Piacerekvartetten som trio.

Rigmor Gustafsson är 
en av Sveriges främsta 
jazzsångerskor, unik på 
den svenska jazzsce-
nen. Tillsammans med 
basist och pianist 
gästar hon Musik på 
Billingen för andra 
gången. Genom åren 

6 augusti   N:a Kyrketorps kyrka
Breabach
Eldig skotsk folkmusik

Breabach är en av världens mest dynamiska och 
spännande folkmusikgrupper. I sommar kommer 
den skotska kvintetten till Sverige för första 
gången. Musiken är polerad, men passionerad. 
De fem skotska musikerna, som även sjunger 
och dansar, lyckas kombinera eldig intensitet 
med utomordentlig finess.
13 augusti  S:t Lukas kyrka
Göteborg a Cappella – dirigent Solvieg Ågren
Sommarens färger

Kören bildades 2004 och bjuder på en 
repertoar från barock över nutida komposi-
tioner till visor i såväl traditionella som 
nya arrangemang. 
Göteborg a Cappella leds av Solvieg Ågren, 
som 2001 utnämndes till ”Årets Körledare”.

25 juni Sjogerstad kyrka
Brustna Hjärtan Barock 
Neapolitana

16 juli   Häggums kyrka
Irma Schultz och Hans Kennemark
Sånger från gläntan

Irma Schultz och Hans Kennemark framför 
sånger från hennes senaste skiva men också 
gemensamt nyskriven musik. Den har ett 
nordiskt tonspråk från pop, visa och folkmu-
sik. Texter av Tomas Tranströmer, Karin Boye, 
Ylva Eggehorn samt Irma själv.

har Rigmor mottagit ett antal utmärkelser 
som Grammis för bästa jazzskiva och 
tilldelats Kungliga Musikaliska Akademiens 
Jazzpris. En kväll i jazzens tecken.

Foto: Magnus Selander Cecilia Zilliacus, violin, och sångerskan/
folkmusikern Lena Willemark gör en unik 
version av J S Bachs d-mollpartita. 
Dessutom ett stycke skrivet exklusivt 
för dem av S-D Sandström - ”Dansa”. 
Tillsammans utforskar de det musikaliska 
landskapet mellan, runt och genom deras 
olika genrer. Nominerade till en Grammis 
för bästa klassiska skiva 2016!



Musik på Billingen sommaren 2017

Sommar. För de flesta en tid för avkoppling och påkoppling. Tid att umgås. Nya upplevelser. 
Nya intryck. Resor. Tid för rekreation – att återskapa både kropp och själ.

Till det som är sommar hör också Musik på Billingen. Detta är den 17:e sommaren som 
Musik på Billingen hälsar välkommen till en rad av musikupplevelser av högsta kvalitet – 
tid för nya upplevelser och nya intryck i musikens värld, blandat med väl kända toner 
och tonsättningar. Det är tid för rekreation att gå på en musikkonsert i en 
vacker kyrka, eller i vacker natur som vid Kalksjön. Du är välkommen!

Alltid på en söndag. Alltid klockan 19.00. Alltid utan biljettförsäljning. 
Men för att kunna bjuda in dessa fantastiska artister behöver vi bidrag 
till verksamheten. Så ”alltid” med ett tillägg: Alltid kollekt till Musik på Billingen. 
Nytt för i år är att du kan ge ett bidrag med Swish 
före och efter,  men helst inte under konserten. 
Swisha valfritt belopp till 123 459 626 8 och 
skriv MPB i meddelandefältet så bidrar du till
fler somrar med Musik på Billingen.

Välkommen till Musik på Billingen, sommaren 2017!

www.musikpabillingen.se
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