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September
Söndag 16/9 kl 16.00, Studio Acusticum 

BACH Orgelverk  
i 14 konserter, IX
Gary Verkade, Piteå
Den nionde konserten i Bach-cykeln. Konser-
ten innehåller de sista koralbearbetningarna i 
Orgelbüchlein samt några unika preludier och 
fugor. Fri entré

Lördag 29/9, Gallerian Piteå

Musikhögskolan 40 år
Som en del av firandet av Musikhögskolan 40 
år finns vi på Gallerian Piteå denna dag. Kom 
och lyssna på våra fantastiska studenter som 
spelar både egen och andras musik.

Oktober
Söndag 14/10 kl 16.00, Studio Acusticum 

BACH Orgelverk  
i 14 konserter, X
Margareta Hürholz, Köln
Den tionde konserten i Bach-cykeln. Konser-
ten börjar med Bachs mest berömda verk, 
Toccata i d-moll, som innehåller en av de 
vackraste variationsverken skrivet för orgel och 
två Trio sonatas. Fri entré

Torsdag 18/10, Studio Acusticum

Skivsläpp 18.30 – Konsert 19.00

Konsert med Erik  
Westbergs Vokalensemble 
samt release av cd
Eric Ericson-eleven och professorn vid 
Musikhögskolan i Piteå, Erik Westberg, hans 
vokalensemble, artisten Katarina Barruk och 
violasten Kim Hellgren håller en hyllningskon-
sert till körlegenden Eric Ericson (1918-2013). 
Konserten inleder körens 25-årsjubileum. 
Tyngdpunkten ligger på uruppföranden av 
musik som skrivits direkt för ensemblen, bland 
annat Evelina av Jan Sandström och den sa-
miska artisten Katarina Barruk, Fear No More 
the Heat of the Sun av Johannes Pollak samt 
Staffan Storms Nachtregen. På programmet 
får vi också avnjuta det högromantiska Phil-
harmonie av Andreas Hallén och Vejjos Tormis 
expressiva Helletused.

Mingel med skivsläpp och presentation av 
konstfilm sker i Acusticums foajé kl. 18.30.

Jag vill önska er varmt välkomna till ännu en säsong med nya konstnärliga  
upplevelser från Luleå tekniska universitet. I höst firar vi Musikhögskolan som 
fyller 40 år vilket ger extra glans åt höstens program.  Jag hoppas att du ska hitta 
något som passar just dig i höstens program och att du får en upplevelserik höst 
med Universitetet presenterar i Piteå!

Välkommen!

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor

HÖSTEN 2018
Musik, dans och teater är viktiga delar av Luleå tekniska universitets verksamhet. 
I höst firar Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitet i Piteå 40 årsjubileum. 
Det har varit fyrtio år fyllda med nya utbildningar, givande samarbeten, fantastiska 
människor samt kulturell och konstnärlig utveckling. Höstens program erbjuder 
därför en rad av riktigt spännande upplevelser med allt från orgelkonserter i Studio 
Acusticum till opera och föreläsningar om Spotify och musikhistoria. Upplevelser 
vi gärna vill dela med dig.

Vi vill även passa på att välkomna dig till all konsertverksamhet som pågår hos oss 
året om! Aktuellt program hittar du alltid på vår hemsida.

Varmt välkommen!

Monica Johansson
Prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande
Luleå tekniska universitet

Foto:Tone Antonsson



Lördag 20/10 kl 11.30-00.00 

Festival  
”Musikhögskolan 40 år” 
Lördagen den 20 oktober arrangerar vi en 
festival för att fira Musikhögskolan 40 år. 
Här kan du uppleva en rad olika konserter 
och kom ihåg att det är fri entré.  

11.30 Musikhögskolans aula 

RSPO Orchestra Academy  
Samarbetet mellan Musikhögskolan vid Luleå 
tekniska universitet och Kungliga Filharmoni-
kerna är nu inne på sitt tredje år. Denna kam-
marmusikkonsert blir ett tillfälle att lyssna till 
de nio studenter som valts ut till årets akademi 
i tuff konkurrens med 223 sökande från hela 
världen. Dagens program innehåller; Pauline 
Hall: Svit för blåsarkvintett, Joseph Haydn: 
Stråkkvartett G-dur ”Goddagkvartetten” och 
Knudåge Riisager: Divertimento op 9.

13.30 Musikhögskolans aula 

Gitarrkonsert 
Cim Frode spelar musik från flera olika genrer. 
Från Argentinsk tango till egenskriven musik.

14.30 Studio Acusticum 

Symfoniorkesterkonsert  
Festivo International Orchestra med studenter 
från Piteå och Uleåborg. Dirigent: Petter  
Sundkvist. Musik av Maurice Ravel: Gåsmors 
sagor och Franz Schubert: Symphony nr.6

16.30 Studio Acusticum 

Orgelkonsert 
Gary Verkade med kollegor och studerande visar 
upp Orgel Acusticum med spännande musik. 

19.00 Black Box 

Gitarrtrio
Möte mellan Mattias Thorell, Erik Steen och 
Erik Weissglas. En popgitarrist, en jazzgitarrist 
och en flamencogitarrist möts på tre akustiska 
gitarrer.

12.30 Musikhögskolans aula 

Var det en dröm 
Romanser av bl.a. Ragnström, Rachmaninoff 
och Sibelius. Hilma Wikström, sopran och 
Helge Kjekshus, piano

20.00 Black Box

Ramblin’ Minds
Ramblin’ Minds bjuder på finessrik blues med 
hög energi. Under deras drygt 30-åriga karriär 
har de utvecklat en alldeles förträfflig förmåga 
att leverera högklassig blues.

21.00 Black Box

10 år med John Henry
En spännande musikalisk resa där skickliga 
alumner har ersatt varandra i takt med tidens 
gång. Från tvåfaldiga svenska mästare i 
akustisk Old Time/Bluegrass och vidare till 
50-talets Western Swing och elektriciteten. 
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22.00 Black Box

David Myhr som levande 
Beatles-jukebox
David Myhr är låtskrivaren/artisten som har 
Beatles som sin ”religion” och är en av landets 
ledande konnässörer i ämnet. I konceptet 
”den levande Beatles-jukeboxen” finns ingen 
förutbestämd repertoar utan David sjunger och 
spelar helt enkelt de favoriter som publiken ro-
par efter. En spontan och interaktiv konsertupp-
levelse där ”allt kan hända” utlovas. Denna 
kväll "with a little help from his friends" Eero 
Paalanen, bas, och Stefan Brokvist, trummor.

23.00 Black Box

I takt med tiden 
En modern musikhögskola behöver också ha 
ett öra mot samtiden. En grupp av nuvarande 
studenter, under ledning av Mathias Lundqvist, 
presenterar här ett skräddarsytt potpurri av 40 
kända hitlåtar, som illustrerar populärmusikens 
utveckling från 1978 fram till idag.
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Onsdag 24/10 kl 12.00, Kaleido

Lunchföreläsning:
Populärmusikens historia
-Vad är det vi hör? Och varför?
Varför låter musiken som den gör vid en viss 
tidsperiod? 
Vilka är de förutsättningar som präglat inspel-
ningar från 20-talet fram till idag?  
Mikael Bäckman, universitetsadjunkt, Luleå 
tekniska universitet reder ut begreppen och 
guidar dig genom populärmusikens historia.
Föreläsningen har fri entré. På plats finns 
Ekbergs goda mackor till försäljning.

Torsdag 25/10 kl 12.00 på Kaleido 

Lunchföreläsning:
Spotify - the spotify way  
to music
Här får du veta bakgrunden till Spotify och 
deras erbjudande till oss som lyssnare. Hur 
har Spotify förändrat vårt sätt att konsumera 
och lyssna till musik? Hur påverkar det oss 
att Spotify samlar in information om vårt mu-
siklyssnande?

Föreläsare är Susanna Leijonhuvud, forskare 
inom Musikpedagogik, Luleå tekniska  
universitet.

Föreläsningen har fri entré. På plats finns 
Ekbergs goda mackor till försäljning.

Lördag 27/10, Gallerian Piteå

Musikhögskolan 40 år
Som en del av firandet av Musikhögskolan 40 
år finns vi på Gallerian Piteå denna dag. Kom 
och lyssna på våra fantastiska studenter som 
spelar både egen och andras musik.

November
Måndag-Fredag 5-9/11 

Orgelakademi vid LTU
Orgelkonserter med verk från tidig barock till 
nutid som spelas av akademins fakultet och 
studerande.

Måndag 5/11, kl. 19.00,  
Norrfjärdens kyrka

Orgelkonsert 
med Gary Verkade med verk av 
Buxtehude och Bach

Onsdag 7/11, kl. 19.00,  
Studio Acusticum     

Orgelkonsert 
med Ismo Hintsala som spelar 
bland annat symfonisk musik

Fredag 9/11, kl. 19.00,  
Studio Acusticum    

Orgelkonsert 
med studerande från Oulu  
University of Applied Sciences  
och Luleå tekniska universitet. 

12/11 kl 19.00 Musikhögskolans aula 

Intermodulation
En odyssé i historiska gitarr- och pianoduos 
inom jazzen framförs av Mathias Lundqvist 
och Tommy Lakso.

December
4/12 kl 19.00, Musikhögskolans aula

Mönster och möjligheter: genus 
och gestaltning i 1700-talsopera 
Hur blir normkritik och genusteori till en konst-
närlig praktik? Tove Dahlberg (operasångare 
och doktorand här vid Musikhögskolan) och 
Kristina Hagström-Ståhl (regissör och forskare) 
undersöker frågor om genus i operagestaltning 
för att ta reda på hur konstnärliga val görs 
och hur det går att arbeta genusnyfiket med 
operarepertoar. I denna forskningsföreställning 
får vi se Tove ta sig an ett antal kvinnliga och 
manliga roller ur Mozarts Figaros bröllop, en 
opera som hon arbetat med återkommande 
i sitt yrkesliv. Projektet utforskar sångarens 
konstnärliga handlingsutrymme och relationen 
mellan scenisk och musikalisk gestaltning.  

9/12, kl 16.00, Studio Acusticum

BACH Orgelverk  
i 14 konserter, IV
Gary Verkade, Piteå
Den fjärde konserten i Bach-cykeln. Program-
met består bland annat av stora koralförspel 
och den berömda Fantasi och fuga i g-moll. 

13/12, kl 19.00 Studio Acusticum

Julkonsert
Musikhögskolan vid Luleå tekniska universitets 
traditionella julkonsert involverar orkester, körer, 
dans, kompositörer, sångare och instrumenta-
lister i ett program som sträcker sig över genrer, 
tidsepoker och länder. Med över 80 medverkan-
de på scenen är konserten en kraftfull manifest-
ation för universitetets konstnärliga utbildningar. 

Entréavgift 225 kr. Köp dina biljetter på Ticketmas-
ter. Du kan även hämta ut dina biljetter hos Piteå 
Turistbyrå 0911-933 90, och Reception Studio 
Acusticum, 0911-93006. Vardagar kl 08.00-16.30.

21/11 kl 19.00, Black Box  
Studio Acusticum 

David Myhr
David Myhr ger en konsert med låtar ifrån nya 
albumet Lucky Day som är inspelat i Nashville 
hos producenten Brad Jones. De flesta av 
låtarna tillkom under en co-writing-resa till Los 
Angeles, Nashville och New York och dessa 
utgör också den klingande, konstnärliga, 
delen av hans kommande licentiatavhandling. 
Bakom sig har han några av landets främsta 
musiker, däribland albumets co-producent 
Andreas Dahlbäck på trummor och låtskrivaren 
Peter Kvint på gitarr.

25/11, kl 16.00, Studio Acusticum 

BACH Orgelverk  
i 14 konserter, XI
Carole Terry, Seattle
Den elfte konserten i Bach-cykeln innehåller 
bearbetningar av verk komponerade av andra 
och av Bach själv: sex så kallade Schübler 
koraler och två orkesterverk av Johann Ernst 
av Saxe-Weimar.

 



luleå tekniska universitet i piteå www.ltu.se/universitetet-presenterar

Lu
le

å 
te

kn
is

ka
 u

ni
ve

rs
ite

t,
 G

ra
fis

k 
p

ro
d

uk
tio

n 
20

18


