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Aktuell slottskonsert:

Husby Säteri - 16 oktober kl.18.30
Opus Norden kommer ge en serie konserter på slott och hotell runt Sverige. Förutom
förstklassig musik finns även ett paketerbjudande med buffé och övernattning i unika
miljöer.                 

Den andra konserten i serien blir på 1700-tals slottet i Husby16 oktober 18.30. Läs om
den första konserten längre ner!

  

Paketerbjudande:

Välkomstdrink i Slottshallen, Konsert,
Slottsbuffé,
Logi i dubbelrum, Frukostbuffé på Slottet
1.495 kr/person.
Konsert och Slottsbuffé 595 kr/person
Konsert med drink och tilltugg 290
kr/person

******

Beställ biljetter till föreställningen hos
Husby Säteri tel. 0121-347 00

 Kvinnliga Tonsättare
Ragna Fagelund sång - Kristina Holm piano
Det finns en undangömd musikalisk skatt
med musik tonsatt av kvinnor.
Konventioner genom århundranden
medförde att kvinnors musik enbart
framfördes inom hemmets fyra väggar.
 
Ragna Fagelund mezzosopran och
Kristina Holm pianist tar er med på en
upptäcktsfärd genom två århundranden
som både roar och berör. 
Läs mer om programmet och artisterna 

 

 

 

Sverige - Norge  200-årigt fredsjubileum
14 augusti 1814 skrev Sverige och Norge fredsavtal i Moss. Sedan dess har inte Sverige
varit i krig. 14 augusti firade Opus Norden den 200-åriga freden med en "krogshow" på
hotel Kristina i Sigtuna.

Konsertprogrammet hade fokus på det goda samarbetet mellan svenska och norska
konstnärer under unionstiden. Musiken var både kända och okända örhängen,
underhållande musik med hög kvalitet.

Hotell Kristina, som är känt för sin ekologiska gourmetmat, serverade tre bufféer: en
svensk, en norsk och en med nordisk mat. Förstås med en god födelsedagstårta till
efterrätt.

 

  



 

 

Petter Svenberg var en fantastisk konfrencier, med glimten i ögat blandade han humor
och fakta på ett läckert sätt. Särdeles roligt var att publiken fick interagera och att en del
nya fakta såg dagens ljus.

Semmy Stahlhammer, konsertmästare vid Kungliga Operan i Stockholm, spelade violin
så inte ett öga var torrt. Ragna Fagelund mezzosopran sjöng och berättade historier
anknutna till musiken, texten och kompositörerna.  Karin Haglund spelade hela kvällen
både som solist och ackompagnatör, graciöst, själfullt och energiskt!

Vil du   beställa krogshowen till ditt företag eller komma på nästa konsert, anmäl dig här

 

 

Världspremiär: Opus Nordens Nyhetsbrev nr1 -1 oktober 2014
 

 Opus Norden har även en musikola och röstträning för företagare, mer om det i kommade nyhetsbrev  

 Tel. kontor. 08 612 25 89 | Tel. mobil: 0709 726 728 | www. opusnorden.com  

 Nyhetsbrevet skickades till . | Avsluta prenumerationen från Opus Norden.  


