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Det Stora Konsertkalaset
Det är nu tredje gången Musik i Syd har nöjet att bjuda in alla små och stora
till det Stora Konsertkalaset. Alla är välkomna och vi hoppas kalaset blir en
tradition i Växjö Konserthus. Kalaset ingår i Tengstrandfestivalen precis som
det gjorde första gången 2010 då djurens karneval var temat. Den kända tvprofilen Sara Edwardsson var programledare, Musica Vitae var med och Per
satt vid sin flygel. Året efter visade Eva Funck att det verkligen funkade att ha
konsert med orkester, instrument och dirigent. Bägge åren var det fullt med
aktiviteter i foajén, ansiktsmålning, pyssel, tipsrundor, prova på instrument,
fika och en massa annat kul. Kulturskolans elever underhöll med sina duktiga
elever och från Ljungby musikskola kom en Balkanorkester som det svänga
om så hela konserthuset nästan skakade.

I år då? Ja, vi toppar förstås med grabben med det stora leendet, Nassim al
Fakir, som kommer att få hela Christina Nilsson-salen att koka och bubbla av
kalasstämning. Tillsammans med pianisten Per Tengstrand, Musica Vitae och
jonglören Samuel Gustavsson från Cirkus i Glasriket blir det ett kalas med
musik ända upp i taket! I konserten kommer en gammal känd gäst säkerligen
att dyka upp!
Även detta år kommer kulturskolan att bjuda på underhållning i foajén där
det också finns möjlighet att köpa fika och korv med bröd.
Hoppas vi ses! SÖNDAG 7 oktober i VÄXJÖ KONSERTHUS
Kl 14.00 Mingel, pyssel och underhållning av kultur-skolans elever i
Konserthusets foajé
Kl. 15.00 Konsert

Musik i Syd har i uppdrag att verka för ett rikt, aktivt och varierat musikliv i
Skåne och Kronoberg. Som musikproducent och arrangör har Musik i Syd en
samordnande roll och medverkar till att musiklivet för såväl barn som vuxna
stimuleras och utvecklas. Musik i Syd verkar också som nav för – och ofta
även initiativtagare till – en mängd projekt och festivaler runt om i
Kronoberg, Skåne och Öresundsregionen.

