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Trio Törn testar gränserna
Onsdag 2 oktober kl 19
Bror Hjorths Hus, Uppsala

Trio Törn är ett möte mellan tre starka personligheter med rötterna i den
svenska folkmusiken. Med den unika sättningen fiol, cello och nyckelharpa
experimenterar de med instrumentens möjligheter och provar traditionens
gränser. Allt framfört i en levande enhet med innerlighet och utrymme för
spontana idéer och improvisation. Resultatet är blandning av färgstarka
melodier, fängslande harmonier och ett ohämmat sväng. Folk’n’Roll!

Trio Törn är:
Klara Källström – Cello
Olof Kennemark – Fiol
Petrus Dillner – Nyckelharpa
Skivan Debut (Playing With Music, 2017) har fått ett mycket gott mottagande.
När Musikmagasinet Lira summerade 2018 placerade de skivan på 4:e plats
över årets bästa och viktigaste skivor i kategorin jazz- och folkmusik.
I sin recension skrev de följande om Debut:
”Denna kombination av otroligt begåvade musiker har resulterat i kompositioner
som inte är av denna värld.
Trion experimenterar med instrumentens potential och använder det än vilt och
medryckande, än skirt och
mystiskt i väl genomtänkta arrangemang som förtjänar inte mindre än
beteckningen FETT”.
Biljettpris: 130 kr. Biljetter köps via Tickster eller i museets reception under
öppettid.
Bror Hjorthföreningens medlemmar betalar 70 kr.
Ring museet 018-567030 (vard 9-16 och helg 12-16) för info om hur du som
medlem köper din biljett.
Konserten arrangeras i samarbete med och stöd från Region Uppsala – Musik
i Uppland och Bror Hjorthföreningen.

Få konstnärshem som blivit museer är så orörda och autentiska som Bror
Hjorths Hus. Besökaren kan grundligt lära känna Bror Hjorths konst genom de
250 verk som visas i ateljén och bostaden. Skulptörens verktyg och målarens
penslar på arbetsbänken ger besökaren en känsla av att konstnären bara gått
ut på promenad med hunden.
Museet ger med sina målningar, skulpturer, reliefer och teckningar en unik
bild av ett spännande och rikt konstnärskap.
Se även vår hemsida genom att klicka här.
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