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Opus Nordens Musikfestival med fyra vårkonserter

Så var det äntligen dags för Opus Nordens Musikfestival
den 20 maj, med inte mindre än fyra konserter. Nästan 100
elever uppträdde spelandes på pianot eller med sång.
Konsertprogrammen var härligt blandade med både lekfulla
och allvarliga sånger och musikstycken. Säkert var det fler
än Opus Nordens flygande reporter som fick barnasinnet
väckt till liv och gärna hade dansat med i koreografin till
sången om "Karlsson på taket"... Turligt nog fanns det
inslag av allsång så att även publiken fick utlopp för
energin som byggdes upp under konserten.
För mammor, pappor, far och morföräldrar, som kom för att
se på barnen, blev det inte bara en konsert utan även ett
tillfälle för social samvaro på fika och lunchpauser. De
familjer som haft elever hos Opus Norden lite längre vet att
Torgny är en hejare på att laga mat och detta visade han
åter prov på nu genom att ha ordnat en fantastisk
lunchbuffé till mitt på dagen.
Att sjunga eller spela på en konsert är en fantastisk stor
och glad upplevelse  det tycker nog alla som var med och
deltog på Opus Nordens Musikfestival! Om dina barn eller
du själv vill ha chansen att vara med framöver kan du läsa
på om våra olika kurser på hemsidan. Det finns kurser för
barn, vuxna, pensionärer, och för företag.
Du hittar fler bilder från konserten och kan följa
Flygelns tangenter blev hanterade av många elever
på Opus Nordens Musikfestival. Iras pianoelever
delades upp och spelade på alla fyra konserterna.

aktiviteterna hos oss på Opus Norden på vårt
Instagramkonto. Läs om konserten på vår blogg och på
facebook för att få reda på vad de talangfulla eleverna bjöd
publiken på!

Flygelns tangenter blev hanterade av många elever
på Opus Nordens Musikfestival. Iras pianoelever
delades upp och spelade på alla fyra konserterna.
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Findland 100 år 25 maj
Opus Norden mångsidiga artist och pedagog, Silja
Levander, spelade på en konsert nu i helgen, torsdagen
den 25:e maj med början kl 18:00.
Silja brinner för att nå ut med den klassiska musiken till
en bredare publik. Den här konserten utgjorde ett steg i
den strävan. Under avslappnade former fick publiken sig
till livs både musik och musikhistoria, när Silja först
berättade om varje stycke och därefter lade an fingrarna
mot klaviaturen. Hon delade också med sig av sina
erfarenheter och jämförde hur det är att vara pianist i
Sverige och i Finland.
Konserten hölls för att högtidlighålla att Finland fyller 100
år som självständig stat. Silja spelade piano, 5
solostycken och 3 stycken tillsammans med Zaida
Ponthin på fiol. Både Silja och Zaida har finskt ursprung
och är väl bevandrade i finsk klassisk musik. Den
aktuella kvällen fick publiken bekanta sig med Siljas
absoluta favoriter bland finska klassiska tonsättare.
Konserten hölls passande nog på NAV i Sickla 
passande eftersom NAV:lab verkar för att öka
inspirationen och förståelsen människor emellan.
Följ med på vilka konserter Silja och alla andra Opus
Nordens artister har framöver i vår konsertkalender.

Kommande konsert med Duo Cantilena
Duo Cantilena, bestående av Sabina Agnas på gitarr och
Anna BomanHald på flöjt, håller konsert den 4 juni i
Frösve kyrka i Skövde.
Kännetecknande för både Sabina och Anna är att de vill
både bredda och fördjupa musikupplevelsen. Just på den
här konserten uppnår de detta med hjälp av poesi av Ylva
Eggehorn på programmet. Konserten heter "Timmen
innan gryningen".
Plats: Frösve kyrka, Skövde
Tid: Kl 18:00
Väl mött!
Duo Cantilena kan också bokas upp för företagsevenemang,
kanske till en kick off med ditt företag eller din avdelning i
höst?

Nytt på hemsidan
Medan rektor Ragna och Opus Nordens
musikpedagoger har arbetat med Musikfestivalen, som
vi berättat om ovan, så har Thomas, Opus Nordens IT
begåvning, jobbat vidare med hemsidan.
Nu har den genomgått ytterligare förbättringar. Bland
annat har Thomas skapat en ny förbättrad sida där du
kan anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Där hittar du även
våra tidigare utskickade brev som du kan bläddra bland
för att hitta inspiration till vad Opus Norden kan göra för
dig.

Beställ krogshow till ditt företag, kom på nästa konsert: Anmäl dig här
Tipsa en vän
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