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Konsertprogram vår 2022
Torsdag 20. januar kl. 19.30

Argentinsk tango og vin - Atle Sponberg med venner
Vi starter konsertåret med herlig tangomusikk av Astor Piazolla og kjente og kjære
musikere! Atle Sponberg (fiolin) Sveinung Bjelland (piano), Andreas Rokseth
(bandoneon) og Steinar Haugerud (kontrabass) gleder seg til igjen å skape virtuose tangorytmer og vakre melodier på Kalkmølla! Sommelier Marianne Snekkestad
introduserer fire gode viner fra Argentina. Vinpakke (kr. 300) kjøpes ekstra ved
billettkjøp i Bærum Kulturhus.
Foto: Ettore Causa

Atle Sponberg med venner - Argentinsk tango og vin

Torsdag 10. februar kl. 19.30

Liebeslieder av Brahms og Schumann
Fire markante konsertsangere og to pianister hyller kjærligheten i et prosjekt
viet Brahms og Schumanns vakreste sanger, Liebeslieder. Vi får høre Brahms
smektende Liebeslieder-waltzer og det mer mystiske og sødmefylte uttrykket i
sangene til Robert og Clara Schumann. Isa Katarina Gericke (sopran), Melis Jaatinen
(mezzo), Magnus Staveland (tenor), Halvor Festervoll Melien (baryton), Juho
Alakärppä (piano) og Thormod Rønning Kvam (piano).

Liebeslieder - Brahms og Schumann

Torsdag 3. mars kl. 19.30
Gisle Børge Styve Trio

Samspillgleden er stor hos denne trioen. Musikken er melodisk, vakker og groovy,
med trestemte koringer og variert instrumentering. I sentrum står Gisle Børge Styve
sin varme vokal og lekne piano, ledsaget av Per Willy Aaseruds trompet og Helge
Harstads bass. Disse tre herrene koser vettet av seg når de spiller, og det smitter raskt
over på publikum!
Foto: John Andresen

Gisle Børge Styve Trio

Torsdag 24. mars kl. 19.30

Mathias Eick Trio - When we leave
Jazztrompeter og musiker Mathias Eick har en umåtelig vakker, intens og fløyelsmyk
klang i instrumentet sitt. Han er multiinstrumentalist og behersker utallige instrumenter, men trompeten er hans hjerte nærmest. Andreas Ulvo byr på klangfullt
og rytmisk pianospill og Håkon Aase fyller rikt på med sine fantastiske fiolinimprovisasjoner. Albumet When we leave kom ut i 2021 på ECM, med produsent
Manfred Eicher.
Foto: Colin Eick

When we leave - Mathias Eick Trio

Torsdag 7. april kl. 19.30

Frikk Heide-Steen & The Evening Band - April in Paris
Frikk Heide-Steen har etablert seg som en av landets fremste tolkere av Frank
Sinatras musikk. Sammen med The Evening Band fremfører han kjente og mindre
kjente låter og serverer fine historier fra Sinatras liv. Frikk Heide-Steen gjør musikken
til sin egen - og bringer nytt liv til noen av jazzens vakreste perler sammen med André
Bongard (piano), Magnus Dobbedal (saksofon), Sebastian Haugen (kontrabass) og
Steinar Mossige (trommer).
Foto: Torstein Kollevåg

Frikk Heide-Steen & The Evening Band
Snu arket for flere konserter

Torsdag 28. april kl. 19.30

Eldbjørg Hemsing og Håvard Gimse
Fiolinist Eldbjørg Hemsing og pianist Håvard Gimse, to av landets ypperste klassiske
musikere setter hverandre stevne i ett fantastisk samspill. Begge har flotte solokarrierer internasjonalt og Eldbjørg Hemsing mottar stadig gjeve priser. Både
Hemsing og Gimse er kunstneriske ledere for hver sin Kammermusikkfestival. I 2012
spilte Eldbjørg og Håvard UNG:konsert på Kalkmølla.

Eldbjørg Hemsing og Håvard Gimse

Foto: Nikolaj Lund

Torsdag 12. mai kl. 19.30

Frøydis Grorud Kvartett - End of a Beautiful Story
I februar 2020 kom albumet End of a Beautiful Story. Sammen med Torjus Vierli
(piano), Hermund Nygård (trommer) og Magne Thormodsæter (kontrabass) former
Frøydis Grorud musikken til en melodisk helhet der alle musikerne får frihet til å
utfolde seg. Musikken fremkaller vakre og viltre stemninger med elementer fra både
klassisk, jazz, soul, gospel og brasiliansk og norsk folkemusikk.

Frøydis Grorud Kvartett

Foto: Morten Bjerk

Torsdag 9. juni kl. 19.30

Rubber Soul Quartet - Blackbird
The Beatles er et av musikkhistoriens mest innflytelsesrike band. Det å spille de
klassiske låtene til The Beatles i jazzversjoner er hva Rubber Soul Quartet har kastet
seg ut i. Store deler av Beatles-repertoaret egner seg godt til å leke med for jazzmusikere. Med utgangspunkt i de originale melodiene gjør Rubber Soul Quartet med
Håvard Fossum (saksofon), Bård Helgerud (gitar/vokal), Andreas Dreier (kontrabass)
og Torstein Ellingsen (trommer) re-arrangerte jazzversjoner av Norwegian Wood,
Drive My Car, She’s Leaving Home og Blackbird, både med og uten vokal.

Rubber Soul Quartet - Blackbird

Foto: Lars Opstad

Vi støtter
Kalkmølla KULTURSTASJON

Kjære publikum
Velkommen til en ny vår på Kalkmølla!
Gleden over igjen å ha fullsatt konsertrom er stor. For
vårens musikere som elsker å formidle sin musikk og
vårt kjære publikum som lytter intenst, er det magien
vi søker. Vi tror at gode musikkopplevelser er livsviktig
for alle. Å stå i døren og møte forventningen til dere
før konsert, og oppleve fornøyde, smilende ansikter
etterpå, er givende.

Kalkmølla KULTURSTASJON
Franzefossveien 18, 1336 Sandvika

www.kulturstasjonen.no

Billetter: Bærum Kulturhus - 815 11 777,
www.baerumkulturhus.no
eller ved inngangen (kun VIPPS - også i baren).

Følg oss på sosiale medier

Programmet vårt er utvidet til åtte konserter. Vi
gleder oss over å kunne tilby enda flere flotte konsertopplevelser. Det er fantastiske utøvere som fyller vårens
konserter - det er bare å velge!
God konsert!
Vennlig hilsen
Merete Markussen
Kunstnerisk leder

