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En skatt av romanser
genom 200 år

"Väldigt hög kvalitet i Ida Anderssons och
Noora Karhuluomas träffsäkra gestaltning."

De första romantikerna möter dagens romantiker

Detta är ett nordiskt program som man aldrig
har hört det tidigare. Konserten är en tidsresa
genom de senaste 200 år av nordiska
romanser. Från de första romantikerna på
1800-talet till en våg av nyromantiska sånger
skrivna idag. Det de alla har gemensamt är
en kärlek till den nordiska naturen, mystiken
och människorna.

Blekinge Läns Tidning

Nordens kvinnor får ta plats

"Duon har en enastående förmåga att
fånga stämningar i text och musik och gör
ytterst fina tolkningar"
Johan-Magnus Sjöberg, kompositör

"Fantastiskt spel
och underbar sång!"
Kulturhuset Spira, Publikkommentar

NORDEN

1800-talets kvinnliga tonsättare i
Skandinavien var väldigt produktiva men
sångerna har hittills inte fått sin rätta
uppskattning. Dessa glömda skatter får nu
kliva fram i rampljuset, tillsammans med
tidlösa klassiker och sånger av dagens unga
kompositörer.
Konserten tar dig med på en fantastisk resa
genom tid och rum - genom fyra nordiska
länder och dess storslagna musik.

Nancy Dalberg
(1881-1949)

Poul Schierbeck
(1888-1949)

Elfrida Andrée
Min Elskede danser i Sale!
Zigeunersang
Vaarregnen
Den trofaste Hustru
Sang paa floden

(1841-1929)

Joakim Andersson

En vacker höstdag
Förlåt mig, jag trodde dig ej (ur Fritiofs saga)

(f. 1990)

Svit över dikter av Edith
Södergran op. 23

Louise Alenius

Præsøvn nr. 1

(f. 1978)

Sofie Gerup

Klap for øjet

Edvard Grieg

(f. 1994)

Bo Andersen

(Ny sångsvit - uruppförs 2022)

(1865-1957)

I rosentiden
En drøm

Agathe Backer Grøndahl

Lind

(f. 1963)

Martin Lohse

Prelude

(f. 1971)

Kaija Saariaho

(1847-1907)

Iltarukous

(f. 1952)

Johan Magnus Sjöberg
(f. 1953)

Yrjö Kilpinen
(1892-1959)

Kesäyö
Maassa marjani makaavi

Jean Sibelius

Flickan kom ifrån sin älsklings möte

(1865-1957)

Paus

Ture Rangström
(1884-1947)

Genomlyst
F-L-E-X-I-B-E-L
fermat
Melodi
Visa
Under Vintergatan
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Program

SOPRAN

Noora Karhuluoma
Sopranen Noora Karhuluoma är en efterfrågad oratoriesolist och
liedsångerska med ca. 40 konserter årligen. Hennes klara, bärande röst och
utrycksfulla, vokala kapacitet har gjort henne till ett hett namn bland unga
sångare.

Noora berättar:

"Det är fascinerande att
märka hur många års
arbete bär frukt.
Vi är inte längre en
”solist” med
ackompanjemang utan
ett gemensamt
musikaliskt flöde som
växer och utvecklas
i stunden. Man andas
tillsammans och
varenda detalj får sin
betydelse."

Noora är utbildad vid Sibelius-Akademin, Koninklijk Conservatorium Brussel,
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och Högskolan för Scen och Musik i
Göteborg. Hon har även specialiserat sig som liedsångerska för lärare som
Hartmut Höll, Udo Reinemann, Matti Hirvonen, Monica Groop, Mitsuko Shirai,
Barbara Bonney, Helmut Deutsch och Bo Skovhus.
I 2015 debuterade hon vid Malmö Opera som Donna Anna i Mozarts opera Don
Giovanni. Produktionen spelades även på Copenhagen Opera Festival 2016.
2013 var hon en av finalisterna i den skandinaviska Yamaha-tävlingen i
Göteborg och samma år höll hon sin debutkonsert vid Finlands nationalopera i
Helsingfors. Under 2020 har Noora även medverkat i inspelningar till både SVT
och Sveriges Radio.
Noora har samarbetat med flera ensembler och orkestrar, som
Malmö Symfoniorkester. Sommaren 2021 sjöng hon en av huvudrollerna i
Pergolesis kammaropera La Serva Padrona som spelades i Sölvesborg och
Karlskrona
www.noorakarhuluoma.com

PIANIST

Ida Andersson
Med konserter i både Norden, Tyskland, Österrike, Italien,
England och Kina har Ida Andersson etablerat sig som en
efterfrågad solist och kammarmusiker.
Ida berättar:

Ida föddes på Åland och har diplom från Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium i Köpenhamn och Musikhochschule
Lübeck. Hennes lyhörda musikalitet har gjort henne till en
omtyckt kammarmusiker och ackompanjatör, och hon har
specialiserat sig som liedpianist för bland andra Helmut
Deutsch, Malcolm Martineu, Matti Hirvonen, Mats Jansson,
Rudolf Jansen, Olaf Bär och Bo Skovhus.
2015-16 vann Ida pris i internationella kammarmusiktävlingar i
Italien och Slovenien. Därutöver har hon tilldelats utmärkelser
och stipendier från Statens Kunstfond, Augustinusfonden,
Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet och Alexander
Stoffregens fond för unga, lovande pianister.
I 2018 spelade Ida en kammarmusikturné i Kina, med konserter i
bland annat Shanghai, Xi'an, Harbin, Yangzhou och Jiangmen.
2021 medverkar Ida som pianist i produktioner av DR (Danmarks
www.idaandersson.dk
Radio).

"Som nordbo når den
nordiska musiken helt
enkelt lite
djupare in i själen.
Det finns något i
klangerna som är så
självklart och som
handlar om oss, även
i den moderna
vardagen. Den har
något tidlöst som är
helt magiskt "

"En bägare full av vacker musik som
framförs både självsäkert och trovärdigt."

"Detta är ett koncept man aldrig kan få nog av - historia,
musik och sång, där allt går upp i en högre enhet."

Skive Musikforening

Pro Musica

Duo Karhuluoma-Andersson
Duo Karhuluoma-Andersson är en musikalisk duo man sent glömmer.
Sedan 2016 har de framfört lied- och operaprogram i Sverige, Danmark och Finland och
fångat publiken med sina stämningsfulla konserter.
Duon stöttas under 2021/22 av Kulturrådet, Kungliga Musikaliska Akademien, Kulturfonden
för Sverige och Finland och Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark.

BLAND TIDIGARE KONSERTER:
Konserthuset Spira, Jönköping

Music Masters, Karlskrona

Scenkonst Sörmland

Höörs Musikförening

Pro Musica, Karlshamn

Katrina Kammarmusikförening

Sölvesborgs Kammarmusikförening

Annedalskyrkan, Göteborg

Olofströms Kammarmusikförening

Musik i Asnæs

Skive Kammermusikforening

Finland 100 år - Turné Föreningen Norden

Kammarmusik på Saltimporten

Turné Birgit Nilsson 100 år
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KONSERTPROGRAM
Tillgängligt under 2022/23/24

KONSERTLÄNGD
1h 45 minuter inkl. 1 paus

PRISFÖRSLAG
Samlat gage 14.000 kr
inkl. resor, sociala avgifter och moms

KONTAKT
nora.karhuluoma@gmail.com
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