Idag presenterar vi tre av de nio som ska spela på Nygatan 6.
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Inte digitalt – snabbkonserter på Nygatan
6 (del I)
27 konserter på Nygatan 6.
På riktigt.
Live.
För publik.

Vi längtar efter en riktig konsert. För digitalt och streams och ettor och nollor
och allt vad det heter i all ära:
Inget kan slå känslan av levande musik, det intima mötet mellan musiker och
publik.
Därför presenterar Musik i Syd och Föreningen Valshuset en serie
snabbkonserter på Nygatan 6. Med folk- och världsmusiktema.
Det är otroligt kul att kunna erbjuda såväl musiker som publik en möjlighet
att träffas igen – det senaste året har varit ansträngande på så många sätt.
Det märks att det finns ett stort behov bland folk att få ägna sig åt varandra
utan skärmar i vägen.
Musica Vitae har tidigare erbjudit liknande konserter och då har det varit lapp
på luckan varje gång.
– Att detta behövs är vi helt övertygade om, säger Ragnar Lööf, som
koordinerar konserterna.
Vi lovar att det inte blir några tappade strömmar. Inga buggar. Inget
teknikstrul.
Istället blir det levande. Nära. Covidanpassat.
Med begränsningen 8 i publiken kan vi inte nå de stora massorna. Därför blir
det istället nio akter med tre korta spelningar vardera. Man kan nästan kalla
det en mikrofestival.
Vi hoppas och tror på utsålt. Häng på låset om du vill ha en biljett – vi
släpper dem snart.
Och vi kör igång torsdagen den 13 maj och avslutar den 16 maj.
Idag presenterar vi tre inbokade artister. Fler kommer de närmaste dagarna.
Håll utkik!
***

De tre första akterna:
Bejublad duo återvänder till
Småland – Hedin & Meidell
Stilar möts, blandas – och paketeras som något nytt av Ida Meidell Blylod
och Johan Hedin. Välkända var för sig gjorde de som duo en bejublad premiär
på Korröfestivalen 2019. Med barockviolin och nyckelharpa, och kanske lite
sång, skapar de en klangrik och nyfiken ljudmatta med en tydlig fot i
barocken.
https://www.hedinmeidell.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QNBsrqGuYz8

Från Västafrika till Växjö på
22 strängar – Lamine Cissokho
På sin kora levererar Lamine Cissokho en blandning av traditionella
västafrikanska toner och jazz – och skapar därmed något helt eget.
Det är meditativt, rytmiskt och lekfullt där artisten vågar det oväntade. Eller
som artisten själv uttrycker det:
”Min musik är min själ, mitt arv, min röst för fred och respekt.”
https://laminecissokho.net/

En sånggryta med unik
klang – Vanja Modigh

En sånggryta med unik klang – vokaltrion Vanja Modigh bildades under
studierna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.
Trions vision är att låta varje sång få sitt eget uttryck och klangfärg där
materialet berikas av influenser från olika traditioner. Inspirationen kommer
bland annat från USA och Georgien.
https://sv.vanjamodigh.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1PakqWxfmH0

Vi som arbetar med, och älskar musik, vet vilken stor betydelse musiken har
för många. Musik berör, ger tröst, glädje, gemenskap och är också
utvecklande. Musik berättar om livet – musik är en väsentlig del av livet.
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge
människor tillgång till skapande och levande musikupplevelser. Det är ett
kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet att göra
levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i
Syds olika verksamheter får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till
kvalitativa musikupplevelser på platser där man annars inte skulle ha
möjlighet att producera och framföra liknande utbud.
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