
Tonernas magi
Miriam Klein Strandberg – harpa 
Ezequiel Cortabarría – tvärflöjt

   Gladsax kyrka 
Lördag 2 augusti kl 16.00

Musiker

Miriam Klein Strandberg är född i Stockholm och utbildad på Musik-
högskolan i Malmö där hon bor. Hon frilansar runt om i Sverige i olika 
sammanhang; soloframträdanden, kammarmusik och stora orkesterpro-
duktioner.

Ezequiel Cortabarría är född i Buenos Aires och bor i Spanien sedan 
1982. Han har studerat med solister från Buenos Aires operan, Teatro 
Colon,  och kungliga musikkonservatoriet i Madrid. Han spelar mest 
klassisk kammarmusik och har även specialiserat sig på tango och fla-
menco.

ArrAngör

Gladsaxdagsgruppen med stort stöd av Simrishamns pastorat  
och benäget bistånd av

Se mer på www.gladsax.nu
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ProgrAM

Mary, Young and Fair ............................... Trad Engelsk visa
Greensleeves to a Ground .................................Trad Engelsk 
Gymnopédie n 1 .....................................................Erik Satie
Gymnopédie n 3 .....................................................Erik Satie
Gavotte .................................................................F.J. Gossec
Dance of the Blessed Spirits .............................Ch.W. Gluck
Intermezzo ur “Cavalleria Rusticana” ................ P Mascagni
Taagen letter ...........................................................C Nielsen
Harp solo
Arabesque n 1 ...................................................... C Debussy
Entr´acte .......................................................................J Ibert
Le Cygne ..........................................................C Saint Saëns
Flöjt solo
Två svenska folkvisor
Entr´acte ur “Carmen” ...............................................G Bizet
Habanera ur “Carmen” ..............................................G Bizet

VälkoMnA till konserten!
Kombinationen flöjt och harpa går tillbaka till antikens Grekland, till 
Apollons lyra och Guden Pans flöjt; en kombination där instrumnenten 
kompletterar varandra som yin och yang. Dygd och glädje är ingenting 
utan varandra 

Ljudkombinationen av dessa båda instrument leder oss snabbt till dröm-
marnas värld, en värld där det magiska är verklighet. En inbjudan till att 
låta våra tankar och känslor flyga.

Många av verken som valts till denna konsert leder oss klart i den rikt-
ningen, andra för oss närmare naturens värld och dess renaste form. 

Med en önskan att dela en lycklig resa, hälsas ni välkomna!


