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Konsertprogram våren 2020

KULTURSTASJON

Torsdag 30. januar kl. 19.30

Atle Sponberg med venner - Tangofest
Vi feirer det nye året med tangofest på Kalkmølla. Atle Sponberg (fiolin) med venner
er tilbake! Vi gleder oss til herlige argentinske tangorytmer, stor musikkformidling og
mye godt humør. Sveinung Bjelland (piano), Andreas Rokseth (bandoneon) og Steinar
Haugerud (kontrabass) gleder seg til å skape tangostemning.

Atle Sponberg med venner - Tangofest

Torsdag 13. februar kl. 19.30

Astrid Nordstad og Wolfgang Plagge - Lyden av opera

Mezzosopran Astrid Nordstad og pianist Wolfgang Plagge gir oss herlig operastemning! I 2014 var Astrid Nordstad ”oppvarmer” på Kalkmølla. Da studerte hun
på Operahøgskolen i Oslo. Deretter fulgte studier ved Det kongelige Operaakademi
i København, og i år er hun solistpraktikant ved Operaen i Oslo. Wolfgang Plagge
er kjent for oss alle, som en fantastisk formidler, pianist komponist og professor
ved NMH.

Torsdag 19. mars 19.30

Nordstad og Plagge - Lyden av opera

Solveig Slettahjell - Tett på

Det er bare å glede seg til Solveig Slettahjell – tett på! Med sin særegne og vakre
stemme synger Solveig fra albumet ”Domestic songs”. Hun sitter selv ved flygelet
på denne konserten. Da Solveig Slettahjell sist spilte solokonsert på Kalkmølla i 2010,
skrev hun etterpå; ”for et utrolig lunt og intimt sted å spille – og med et fantastisk
lydhørt og begeistret publikum. Jeg gleder meg til å komme tilbake”.

Solveig Slettahjell - Tett på

Torsdag 16. april kl. 19.30

Ragnhild Hemsing og Tor Espen Aspaas
Fiolinist Ragnhild Hemsing og pianist Tor Espen Aspaas startet sitt fine
duosamarbeid i 2010, og spilte på Kalkmølla i 2011. Det blir ren glede å høre
denne flotte duoen spille Beethovens Kreutzer sonate og sonate nr. 8,
koblet med norske slåtter og stev for hardingfele og fiolin som “Myllargutens
bruremarsj” og “Rotneimsknut”.

Beethoven med norske resonanser

Torsdag 7. mai kl. 19.30

Jazzkonsert med Elin Rosseland band
Jazzsangeren Elin Rosseland kommer med sine fantastiske musikere Helge Lien
(piano), Johannes Eick (kontrabass) og Knut Aalefjær (trommer). Musikken er
melodiøs og vakker med kontraster i rytmikk og klangbilder. Musikken er skrevet
av Rosseland og laget spesielt for disse musikerne. Det er spennende når alt kan skje
og vi får en sterk opplevelse av tilstedeværelse og møte i musikken.

Elin Rosseland band

Torsdag 11. juni kl. 19.30

TeleGram - The Right Song
TeleGram spiller akustisk, folkinspirert kammerpop, og ga ut plata The Right Song i 2018.
Vi hører gitar, mandolin og banjo fra americana og soulinspirerte melodiføringer,
samt klangen av klassiske stryketoner fra cello og fiolin! Det vokale samspillet gir en sterk
karakter til bandets uttrykk. Marius Graff (vokal, gitar, banjo), Kaja Pettersen (cello, vokal),
Nikolai Storevik (fiolin, vokal), Anne Marit Bergheim (vokal, gitar, mandolin).

TeleGram - The Right Song
Snu arket for mer informasjon

Vi støtter
Kalkmølla KULTURSTASJON

Veibeskrivelse

Kjære publikum!

NB! - OMKJØRINGER!
Pga. utbyggingen av E-16 er det stadig
endringer i kjøremønsteret. Vær
oppmerksom og følg skilting til EMMA
HJORTH eller FRANZEFOSS.

Det en glede å presentere vinteren og vårens mangfold av
konserter! Dette magiske og intime rommet med den gode
akustikken og sitt gode flygel er grunnen til at gode musikere
vil dele sin skaperkraft og musikk med oss. Når musikk, utøver
og lytter møtes er alt klart for at det magiske kan skje. Vi
opplever stadig nye publikum, noe som gjør at vi takknemlig
fyller rommet til nærmest hver konsert. Deres tillit er
ferskvare, og derfor jobber vi kontinuerlig for å lage konserter
som skaper gode konsertopplevelser, påfyll og berikelse.
Vårens konserter inneholder alt vi kan ønske oss! Vi starter i
slutten av januar med “Tangofest” og fortsetter med herlige
“Lyden av opera”. Denne våren får dere høre to av de fineste
stemmene i norsk jazz – nemlig Solveig Slettahjell “Tett på”
og Elin Rosseland med sitt strålende band. I april kan vi glede
oss til “Beethoven med norske resonanser” og i juni kommer
TeleGram som gjør stor suksess med “The Right Song”.
Store konsertopplevelser i et lite rom – velkommen på konsert!
Vennlig hilsen Merete Markussen
Kunstnerisk leder
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Billetter: Bærum Kulturhus - 815 11 777, www.baerumkulturhus.no
eller ved inngangen (kontantsalg eller VIPPS - også i baren).
Billettpriser konserter: Konsert #1 og 3 kr. 350 + gebyr, konsert #2, 4, 5 og 6 kr. 320 +
gebyr.

Følg oss på sosiale medier
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