
CHRISTMAS CAROLINA
JULKONSERT

De julsånger som ingår i konserten är klassiska och
mer eller mindre kända. Oavsett om ni hört sångerna

tidigare eller upplever dem för första gången så
kommer de skickligt framföras av Dalasinfoniettan –
tillsammans med sin egen kör och mezzosopranen
Carolina Bengtsdotter Ljung. Det blir med andra ord
stort och kraftfullt med en garanterad julstämning av

den klassiska sorten som kommer att eka genom
hela december!

Carolina Bengtsdotter Ljung 

mezzosopran
Dalasinfoniettans kör

Dalasinfoniettan

David Lundblad dirigent

 Siljansnäs Kyrka fred. den 8 dec. kl 19.00

Entré 200:-  Skolungdom fri entré
Förköp via Visit Dalarna +avg.

NYÅRSKONSERT

Lena Willemark, sångerska och spelman,
har varit aktiv i många decennier och räknas
som en av de främsta folkmusikartisterna på

den internationella scenen. 

Olle Persson är en oerhört skicklig baryton 
och en framstående uttolkare av romantiska 
verk, speciellt Nils Lindbergs Requiem (1993). 
Olle har stått på scen i många år och har 
röstresurser som få kan mäta sig med

Lena Willemark sång  OllePersson baryton
Niklas Willén dirigent

Dalasinfoniettan ,
Siljansnäs Kyrka tisd. den 2 jan kl 19.00

Entré 200:- Skolungdom fri entré förköp via
Visit Dalarna + avg.

Program hösten september 

Lördagen den 1 september

Bengan Janssons favoriter
söndagen den 8 oktsöndagen den 8 okt

VÄRLDENS  BÄSTA  VÄRLDENS  BÄSTA   ALLANALLAN

Lördagen den 21 okt
HÖR & HÄPNA HÖR & HÄPNA FAR & FLYGFAR & FLYG

Lördagen den 25 nov

Djur och natur kring Siljan
Fredagen den 8  dec 

CHRISTMAS CAROLINA
JULKONSERT

Tisd. 2 jan 
NYÅRSKONSERT

Kulturbanken Sil jansnäs 
bildades 2003 och är en ideell förening.

Med program av hög kvalitet och rimliga priser vill vi vara en
stimulans under den mörka årstiden.

Sedan starten har vi gjort c:a 150 program med stora och små
orkestrar, körer, folkmusik, jazz, film, författarbesök,

konstsalonger, reseskildringar, bildspel, dans, matlagning, föredrag
Besök även vår hemsida

www.kulturbankensiljansnas.se    

http://www.kulturbankensiljansnas.se/


 


