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Kammarmusik i ny miljö lockar unga
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Hur får man en ung publik att lyssna på klassisk kammarmusik? Jo, man arrangerar
kammarmusikkonserter i typisk klubbmiljö! I snart två år har arrangörerna till
kammarmusikklubben Krinolin i Malmö med stor framgång arrangerat konserter för
fullsatta hus. Höstens säsong med 4 konserter – samtliga på Grand öl & mat i
Malmö – tar snart sin början.
September
Danska Nightingale String Quartet inleder säsongen den 24 september. Den unga
kvartetten har redan vunnit pris för "årets danska CD 2012" och nominerats till en BBC
Music Magazine Award för "bästa kammarmusik CD 2012".
Oktober
Oktoberkonserten bjuder på duon Laut bestående av malmötrumpetaren Per Ivarsson tidigare solotrumpetare i Malmö Symfoniorkester och numera verksam i Göteborgs
Symfoniorkester - tillsammans med slagverkaren Martin Ödlund.
November
Essens:1 är namnet på en unik duo som kopplar samman sina klassiska instrument till
datorer för att på så vis styra effekter med hjälp av pedaler. Duon loopar ihop tusentals
fantastiska ljud från ett hisnande urval av genrer - och allt sker helt och hållet live!
Konserten äger rum 19 november.
December
Höstens sista konsert bjuder den 10 december på ett spännande möte mellan harpisten
Delphine Constantin och valthornisten Annamia Larsson. Konserten är en del av Sveriges
Radios P2:s programserie "Solistliv” där vi får en inblick i hur det är att vara klassisk

musiker idag.
Som vanligt inleds Klubb Krinolin med en konsert med efterföljande öppen scen. I
samband med konserten går det bra att dricka eller äta något gott. Krinolin bjuder på
klassisk musik i ett intimt format med en öppen och lättsam stämning där alla känner sig
bekväma att delta och inga oskrivna regler finns.

Höstens första konsert äger rum tisdag den 24 september kl 21.00 på Grand öl & mat,
Monbijougatan 17, Malmö. Inträde 20 kr.
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Krinolin presenterar levande kammarmusik i sin bästa form för ny och gammal publik. Klubben
arrangeras en gång i månaden på Grand öl & mat i Malmö. Kvällarna inleds med en konsert och
därefter är det öppen scen inom genren. Krinolin bjuder på klassisk musik i ett intimt format med
en öppen och lättsam stämning där alla känner sig bekväma att delta och inga oskrivna regler finns.
Drick något gott i baren eller ät en matbit från Grands fantastiska kök och bara mys in dig i vårt
vardagsrum fyllt med klassisk musik! Krinolin drivs av Rebecka Lassbo och Annasara Lundgren med
stöd från Malmö Stad, Musik i Syd, Sparbanksstiftelsen Skåne, Region Skåne, Statens Musikverk och
Helge Ax:son Johnsons Stiftelse.

