
Stina Ekblad

30 April - 3 Maj 2014 i Vänersborg - Trollhättan
10 konserter - 80 artister från hela världen

Aurora  Vår fest iva l  -  2014

Ingmar Bergman och musiken



ONSDAG 30 APRIL

PREMIÄRKONSERT
ONSDAG 30 APRIL KL. 19:00 -  VÄNERSBORGS TEATER  - FOLKETS HUS
För första gången så har vi glädjen att få husera festivalen i den vackra 

Vänersborgs teater. Det firar vi med en värdig premiärkonsert.

Här möter du internationella toppmusiker i grandios kammarmusik av 

Beethoven och Brahms.

Musik: Beethoven - Spöktrion & Brahms - Pianokvintett 

Artister: Fredrik Paulsson - Violin, Tanja Sonc – Violin,  Per Nyström - Cello, 

Fabio Bidini - Piano, Tatjana Masurenko - Viola , Gustav Rivinius - Cello, 

Boel Adler - Presentatör

Entré: 200 kr

CHAMPAGNEKONSERT – del 1
ONSDAG 30 APRIL KL. 21:00 -  FESTSALEN - FOLKETS HUS
Under två festivalaftnar presenteras två sprudlande vårprogram för 

finsmakaren av både musik och bubbel. Här får man lyssna till briljant 

kammarmusik i fina Festsalen och tillsammans med artister och publik 

mingla lite med gott bubbel med tilltugg i hand. Vårkvällar som sent skall 

glömmas.

Musik: Beethoven - Violinsonat nr 7 & Pianotrio i c-moll

Artister: Stephan Picard - Violin, Fabio Bidini - Piano,  Boel Adler - Presen-

tatör m.fl.  Auroraartister

Pris: 200 kr

I priset ingår Champagne och gott tilltugg som serveras från kl 21.00. 

Konserten börjar kl 21.30 och är ca 1 timme lång.

TORSDAG 1 MAJ

SOPPKONSERT  - del 1
TORSDAG 1 MAJ KL. 11:30  FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG
Soppkonserterna har nästan blivit en festival i festivalen. Det är vid dessa

konserter man slås av den stora bredd av både artister och repertoar som

innefattar en Aurorafestival. Ingen soppkonsert är den andre lik vare sig

smaken på soppan eller programpunkterna.

Musik:  Beethoven - Stråkkvartetter, Schubert - Kvartettsats & Stråkkvintett 

för två celli

Artister: Internationella Auroraartister, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

I priset ingår dagens soppa med bröd och dryck som serveras från kl 11.30. 

Konserten börjar kl 12.15 och är ca 1 timme lång

  

  

KAMMARKONSERT de LUXE
TORSDAG 1 MAJ KL. 19:00 -  VÄNERSBOGS KYRKA
Polstjärnepriset som är ytterligare en fjäder i  Vänersborgs musikhatt har 

rönt stora framgångar i musiksverige. Festivalen vill hylla både detta och en 

av dess fantastiska vinnare Ava Bahari – violin, genom att spela Stenham-

mars romanser med Ava som solist tillsammans med Aurora Festival 

Orchestra.

Riktiga praktverk av Arensky och Janacek på programmet också med en 

rad celebra internationella exekutörer.   

Musik: Stenhammar - Sentimentala romanser, Janacek - Svit för 

stråkorkester, Arensky - Stråkkvartet

Artister: Aurora Festival Orchestra, Gustav Rivinius - Cello, Ava Bahari  - 

Violin,  Fredrik Paulsson - Violin, Per Nyström - Cello, Tatjana Masurenko - 

Viola, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

CHAMPAGNEKONSERT – del 2
TORSDAG 1 MAJ KL. 21:00 FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG

Under två festivalaftnar presenteras två sprudlande vårprogram för 

finsmakaren av både musik och bubbel. Här får man lyssna till briljant 

kammarmusik i fina Festsalen och tillsammans med artister och publik 

mingla lite med gott bubbel med tilltugg i hand. Vårkvällar som sent skall 

glömmas.

Musik: Chopin - Nocturne & Scherzo, Arensky & Dvorak pianokvintetter

Artister: Fabio Bidini – piano,  m.fl. Auroraartister, Boel Adler - presentatör

Pris: 200 kr

I priset ingår Champagne och gott tilltugg som serveras från kl 21.00. 

Konserten börjar kl 21.30 och är ca 1 timme lång.

FREDAG 2 MAJ 

SOPPKONSERT - del 2
FREDAG 2 MAJ KL. 11:30  FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG
Soppkonserterna har nästan blivit en festival i festivalen. Det är vid dessa

konserter man slås av den stora bredd av både artister och repertoar som

innefattar en Aurorafestival. Ingen soppkonsert är den andre lik vare sig

smaken på soppan eller programpunkterna.

Musik: Arensky & Beethoven Pianotrios

Artister: Internationella Auroraartister, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

I priset ingår dagens soppa med bröd och dryck som serveras från kl 

11.30. Konserten börjar kl 12.15 och är ca 1 timme lång.
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ONSDAG 30 APRIL

PREMIÄRKONSERT
ONSDAG 30 APRIL KL. 19:00 -  VÄNERSBORGS TEATER  - FOLKETS HUS
För första gången så har vi glädjen att få husera festivalen i den vackra 

Vänersborgs teater. Det firar vi med en värdig premiärkonsert.

Här möter du internationella toppmusiker i grandios kammarmusik av 

Beethoven och Brahms.

Musik: Beethoven - Spöktrion & Brahms - Pianokvintett 

Artister: Fredrik Paulsson - Violin, Tanja Sonc – Violin,  Per Nyström - Cello, 

Fabio Bidini - Piano, Tatjana Masurenko - Viola , Gustav Rivinius - Cello, 

Boel Adler - Presentatör

Entré: 200 kr

CHAMPAGNEKONSERT – del 1
ONSDAG 30 APRIL KL. 21:00 -  FESTSALEN - FOLKETS HUS
Under två festivalaftnar presenteras två sprudlande vårprogram för 

finsmakaren av både musik och bubbel. Här får man lyssna till briljant 

kammarmusik i fina Festsalen och tillsammans med artister och publik 

mingla lite med gott bubbel med tilltugg i hand. Vårkvällar som sent skall 

glömmas.

Musik: Beethoven - Violinsonat nr 7 & Pianotrio i c-moll

Artister: Stephan Picard - Violin, Fabio Bidini - Piano,  Boel Adler - Presen-

tatör m.fl.  Auroraartister

Pris: 200 kr

I priset ingår Champagne och gott tilltugg som serveras från kl 21.00. 

Konserten börjar kl 21.30 och är ca 1 timme lång.

TORSDAG 1 MAJ

SOPPKONSERT  - del 1
TORSDAG 1 MAJ KL. 11:30  FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG
Soppkonserterna har nästan blivit en festival i festivalen. Det är vid dessa

konserter man slås av den stora bredd av både artister och repertoar som

innefattar en Aurorafestival. Ingen soppkonsert är den andre lik vare sig

smaken på soppan eller programpunkterna.

Musik:  Beethoven - Stråkkvartetter, Schubert - Kvartettsats & Stråkkvintett 

för två celli

Artister: Internationella Auroraartister, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

I priset ingår dagens soppa med bröd och dryck som serveras från kl 11.30. 

Konserten börjar kl 12.15 och är ca 1 timme lång

  

  

KAMMARKONSERT de LUXE
TORSDAG 1 MAJ KL. 19:00 -  VÄNERSBOGS KYRKA
Polstjärnepriset som är ytterligare en fjäder i  Vänersborgs musikhatt har 

rönt stora framgångar i musiksverige. Festivalen vill hylla både detta och en 

av dess fantastiska vinnare Ava Bahari – violin, genom att spela Stenham-

mars romanser med Ava som solist tillsammans med Aurora Festival 

Orchestra.

Riktiga praktverk av Arensky och Janacek på programmet också med en 

rad celebra internationella exekutörer.   

Musik: Stenhammar - Sentimentala romanser, Janacek - Svit för 

stråkorkester, Arensky - Stråkkvartet

Artister: Aurora Festival Orchestra, Gustav Rivinius - Cello, Ava Bahari  - 

Violin,  Fredrik Paulsson - Violin, Per Nyström - Cello, Tatjana Masurenko - 

Viola, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

CHAMPAGNEKONSERT – del 2
TORSDAG 1 MAJ KL. 21:00 FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG

Under två festivalaftnar presenteras två sprudlande vårprogram för 

finsmakaren av både musik och bubbel. Här får man lyssna till briljant 

kammarmusik i fina Festsalen och tillsammans med artister och publik 

mingla lite med gott bubbel med tilltugg i hand. Vårkvällar som sent skall 

glömmas.

Musik: Chopin - Nocturne & Scherzo, Arensky & Dvorak pianokvintetter

Artister: Fabio Bidini – piano,  m.fl. Auroraartister, Boel Adler - presentatör

Pris: 200 kr

I priset ingår Champagne och gott tilltugg som serveras från kl 21.00. 

Konserten börjar kl 21.30 och är ca 1 timme lång.

FREDAG 2 MAJ 

SOPPKONSERT - del 2
FREDAG 2 MAJ KL. 11:30  FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG
Soppkonserterna har nästan blivit en festival i festivalen. Det är vid dessa

konserter man slås av den stora bredd av både artister och repertoar som

innefattar en Aurorafestival. Ingen soppkonsert är den andre lik vare sig

smaken på soppan eller programpunkterna.

Musik: Arensky & Beethoven Pianotrios

Artister: Internationella Auroraartister, Boel Adler - Presentatör 

Pris: 200 kr

I priset ingår dagens soppa med bröd och dryck som serveras från kl 

11.30. Konserten börjar kl 12.15 och är ca 1 timme lång.

Z

TROLLHÄTTEKONSERT á la Bergman
FREDAG 2 MAJ KL 19:00 HEBETEATERN - FOLKETS HUS TROLLHÄTTAN  
Ingmar Bergmans intima förhållande till kammarmusik är något som vi både 
delar och vill spegla under festivalen.
Stina Ekblad, som var nära vän med Ingmar, kommer att på �era sätt inspirera 
från scenen med texter och utdrag varvat med Bergmans favoritmusik.
Tre utmärkta solister tar också plats på scenen med starka och personliga 
uttryck.
Musik: Beethoven - satser ur Spöksonaten, F.Sor - Mozartvariationer på tema 
från Troll�öjten, Bach - Cellosvit Nr 5
Artister: Stina Ekblad, Gustav Rivinius - Cello, Peter 
Friis Johansson - Piano, Jacob Henriques - K
lassisk gitarr, Boel Adler - Presentatör
Pris: 200 kr

LÖRDAG 3 MAJ

SOPPKONSERT - del 3
LÖRDAG 3 MAJ KL. 11:30 FESTSALEN -

 FOLKETS HUS VÄNERSBORG

Soppkonserterna har nästan blivit en festival

i festivalen. Det är vid dessa konserter man slås av den stora bredd av både 

artister och repertoar som innefattar en Aurorafestival. Ingen soppkonsert 

är den andre lik vare sig smaken på soppan eller programpunkterna.

Musik Brahms - Stråksextett, Beethoven - Pianotrio ”Ärkehertigen”

Artister: Rainer Schmidt – violin, Internationella Auroraartister & Stina 

Ekblad

Pris: 200 kr

I priset ingår dagens soppa med bröd och dryck som serveras från kl 11.30. 

Konserten börjar kl 12.15 och är ca 1 timme lång.

Café - Andrés Segovia
LÖRDAG 3 MAJ KL. 15:00 FESTSALEN - FOLKETS HUS VÄNERSBORG

Vi dukar fint i Festsalen med kaffe och tårtbuffé.  På scenen briljerar den 

svenska gitarrstjärnan Jakob Henriques i ett program helt i legenden Andrés 

Segovias anda.

Underbar och omåttligt populär spansk gitarrmusik varvas med anekdoter i 

en trivsam och vacker miljö.

Musik: Blandad repertoar à la Segovia

Artister: Jacob Henriques - Klassisk gitarr

Pris: 200 kr

I priset ingår kaffe och en buffé av härliga tårtor som serveras från kl 15.00. 

Konserten börjar kl 15.30 och är ca 1 timme lång.

Fabio BidiniRainer Schmidt Boel Adler

GRAND FINAL  á la Bergman
LÖRDAG 3 MAJ KL. 18:00 VÄNERSBORGS TEATER - FOLKETS HUS
En spännande och inspirerande avslutning utlovas denna kväll på teatern. 
Stina Ekblad fortsätter på Bergmantemat med stöd av de internationella 
musikerna. Tatjanas sätt att spela Schostakovich är unikt och beryktat och 
som lämnar få oberörda. Filmen Fanny & Alexander är en kulturskatt där 
Schumanns smärtsamt vackra pianokvintett är central.
Musik: Schumann - Pianokvintett Op. 44, Chopin - Preludium i a-moll , 
Schubert - Pianosonat i B-dur, Schostakovitsch - Violasonat
Artister: Stina Ekblad, Stephan Picard - Violin,  Jovana Stojanovic - Violin, Per 
Nyström - Cello, Fabio Bidini - Piano, Tatjana Masurenko - Viola
Pris: 200 kr

Aurora Festival Orchestra
internationell stråkorkester med 

utvalda  toppmusiker

Fabio Bidini -  piano
Professor vid Academy of Music Hanns Eisler, Berlin

Per Nyström - cello
Konstnärlig ledare för Aurora Chamber Music

Fredrik Paulsson  - violin
Internationellt verksam solist, ledare & kammarmusiker, 
bl.a. medlem av Chamber Orchestra of Europé.

Rainer Schmidt -  violin
Professor i violin, Mozarteum, Salzburg

Stina Ekblad - skådespelerska
En av Sveriges mest folkkära skådespelerskor

Boel Adler - konferencier 
Känd och uppskattad presentatör känd från SR och SVT bla

 

Gustav Rivinius - cello
Professor i cello, HFM University of Music, Saarbrucken  

Peter Friis Johansson - piano
Pianosolist och känd Aurorastipendiat

Tatjana Masurenko -  viola
Professor vid Mendelssohn - Music Conservatory, Leipzig

Jakob Henriques - gitarr
Klassisk gitarrsolist, jurypresident i internationella gitarrtävl-
ingar

Ava Bahari
Ung violintalang och vinnare av polstjärnepriset 2011

Stephan Picard - violin
Professor vid Academy of Music Hanns Eisler, Berlin



Musikakademi 
Vänersborg 

Ingmar Bergman och 
musiken - Stina Ekblad
 

Vi ställer oss upp och applåderar följande partners, som gör denna festival möjlig!

Klippkort • Ger dig 30% rabatt
• Garanterar dig plats på festivalkonserterna

• Släpps alltid in först i konsertlokalen

• Klippkortet kostar 1100 kr (ord 1600kr)

• Kortet innehåller totalt 8 klipp

• Du kan maximalt använda 2 klipp/konsert

• Din plats är reserverad till 15 min innan konsertstart

• Kortet är opersonligt och kan användas fritt eller ges 

  bort som gåva

 

Äntligen vår- Äntligen festival-Äntligen musik! Semlor 
och snö är borta (?), tussilago och pianosonater tar 
över våra själar. Ingmar Bergmans intima förhållande 
till kammarmusik är något som vi både delar och vill 
spegla under festivalen. Ett urval av Bergmans 
favoritstycken finns i programmet och den underbara 
Stina Ekblad kommer att hålla oss i (h)anden under 
resan. 

Internationell finess
Årets upplaga av Aurora Vårfestival kommer att bjuda 
på sedvanlig internationell finess och flärd från scenk-
anten. Vi gästas av 80 musiker från 35 länder och allt 
bakas ihop till 10 vårkonserter. 

Polstjärnevinnaren – Ava Bahari 
Polstjärnepriset som är ytterligare en fjäder i 
Vänersborgs musikhatt har rönt stora framgångar 
i musiksverige. Festivalen vill hylla både detta och 
en av dess fantastiska vinnare, Ava Bahari – violin, 
med att Ava framträder som solist med Aurora 
Festival Orchestra. 

NYHET- Vänersborgs teater
För första gången så har vi glädjen att få husera 
festivalen i den vackra Vänersborgs teater. Teaterns 
inspirerande och historiska miljö kommer att vara en 
kvalitetshöjning för hela festivalen och samtidigt 
nödvändig för att fler åhörare skall få plats. Här 
förläggs flera av kvällskonserterna men Sopp- 
lunchkonserterna behåller vi i den härliga Festsalen 
som passar bättre för detta format. Självklart så gör 
festivalen traditionsenligt nedslag 
även i Hebeteatern i Trollhättan 
och i Vänersborgs kyrka.

Café - Andrés Segovia
Vi dukar fint i Festsalen med kaffe och tårtbuffé.  På 
scenen briljerar den svenska gitarrstjärnan Jakob 
Henriques i ett program helt i legenden 
Andrés  Segovias anda. Underbar och 
 omåttligt populär spansk gitarrmusik 
varvas med anekdoter i en trivsam och vacker miljö.

Champagnekonserter
Lite extra festivaligt blir det under två kvällskonserter med 
både Champagne, tilltugg och underbar kammarmusik. 
Champagnen serveras från kl 21.00 och konserten startar 
kl 21.30 och pågår i ca 60 min.   

Soppkonserter 
Våra omåttligt populära Soppkonserter får varje år en allt 
större publik. Från kl 11.30 serveras dagens soppa med 
bröd och dryck, konserten startar sedan kl. 12.15 och 
pågår i ca 60 min. 

Förköp utan extra serviceavgifter
Du köpa dina biljetter/ klippkort via Auroras hemsida. Inga 
serviceavgifter tillkommer vid förköp. Du kan också, gå 
direkt till Folkets hus i både Vänersborg och Trollhättan 
och skaffa biljetter i respektive kassa.
Boka dina biljetter här: Folkets Hus Vänersborg 0521-57 57 
57 eller Folkets Hus Kulturhuset Trollhättan 0520 - 42 25 
00 eller www.aurorachambermusic.com

Biljettkassa
Biljettkassan öppnar 30-60 min innan, vid konsertlokalen. 
I biljettkassan kan man betala med kort eller kontanter. 
Alla biljetter/klippkort är onumrerade. Insläpp i konsertlo-
kalen sker 15-30 min innan konsertstart och de som har 
klippkort släpps in först.

Vi hälsar både publik och artister varmt 
välkomna till Aurora 
Vårfestival!
Ola Larsson – Festivalgeneral  & 
Per Nyström – Konstnärlig ledare


