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Välkomna till Odeums evenemang
VARMT VÄLKOMNA TILL ODEUM HÖSTEN 2019! 

Ett rikt och varierat utbud av konserter och samtal om musik väntar på sitt ge-
nomförande och på vår publik. Lunds akademiska kör framför under hösten 
delar ur Felix Mendelssohn-Bartholdys episka och storslagna oratorium Elias 
i ett samverkansprojekt med Jönköpings sinfonietta under director cantorum 
Cecilia Martin-Löfs säkra ledning. Ett konsertprojekt som även åker på turné 
till anrika Philharmonie i Berlin i november. Lunds universitets brassband bju-
der in till konsert med musik från bland annat filmens värld. Kom och lyssna 
till värmen i klangen hos våra prisbelönta blåsare. En klangvärld som bara ett 
välbalanserat brassband kan skapa! 

I november i år är det 110 år sedan Sergej Rachmaninovs 3:e pianokonsert 
hade sitt uruppförande. Det vill Odeum fira vid Akademiska kapellets höst-
konsert tillsammans med solisten Jesper Olsson. Odeum fortsätter även sina 
kvällsamtal om musik, Friday at Odeum, där inbjudna gäster samtalar, disku-
terar och låter publiken ställa frågor. Detta berikas med musikaliska inslag och 
det bjuds på snacks och bubbel. I höst möter vi temat Tystnaden då Odeum 
gästas av bl.a. pianist Hans Pålsson, ljuddesigner Anna Kind och teolog Ste-
phan Borgehammar samt längre fram Musik bland stjärnorna då astronomen 
Peter Linde och idéhistorikern David Dunér samtalar kring möjligheten att 
någon lyssnar där ute och hur musiken i så fall tas emot. Kom och ta del i 
gemenskapen och samtalen! 

Höstens program, som även bjuder på Kulturnatt, ett körbesök från Tjeckien, 
ett kärt återseende av Lunchkonserter och ett fullspäckat julprogram avslu-
tas med en unik konsert i samarbete med Lunds Domkyrkoförsamling då 
Palaestra Vokalensemble i en gemensam satsning med Laurentii Kammarkör 
framför samtliga sex kantater i Bachs Juloratorium sista helgen innan julafton. 
Passa på att  fylla kropp och sinne med julmys!
Hoppas vi ses!

Patrik Andersson
Director musices och föreståndare för Odeum
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KULTURNATTEN      sid 6 
21 sept 16.00 Prova på dirigering, 17.00 Föreläsning, 
19.00 Konsert, 20.30 Konsert & 21.45 konsert, Kapellsalen, Palaestra et Odeum

MINNESKONSERT FÖR JALI ALAGI MBYE   sid 6 
28 sept 19.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum

LUNCHKONSERT MED MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ sid 7 
11 okt 12.15 Kapellsalen, Palaestra et Odeum   
 8 nov 12.15 Kapellsalen, Palaestra et Odeum 

MENDELSSOHN: ELIAS       sid 8 
13 okt 17.00 Allhelgonakyrkan, Lund 

23 nov 20.00 Berliner Philharmonie, Berlin

BOHEMIACHOR <3 LUNDS AKADEMISKA KÖR  sid 9 
20 okt 16.00 S:t Johannes kyrka, Malmö

FRIDAY AT ODEUM - DEN TALANDE TYSTNADEN  sid 12 
25 okt 19.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum

SUNSET RHAPSODY  
MED LUNDS UNIVERISTETS BRASSBAND   sid 13 
26 okt 16.00 Folkparken, Lund

RACHMANINOV MED AKADEMISKA KAPELLET  sid 14 
2 nov 17.00 Universitetshusets Aula
3 nov 15.00 Palladium, Malmö

FRIDAY AT ODEUM - MUSIK BLAND STJÄRNORNA  sid 15 
15 nov 19.00 Kapellsalen, Palaestra et Odeum

JUL PÅ ODEUM      sid 16-17 
Lunds universitets julkonsert 
7 dec 17.00 Universitetshusets Aula 
Studenternas Luciakonsert 
13 dec 17.30, 19.00 & 20.30 Universitetshusets Aula 
Julkonsert med Lunds universitets brassband 
14 dec 16.00 Maria Magdalena kyrka 
Juloratoriet 
20 dec 19.30 Universitetshusets Aula 
21 dec 10.00 Lilla Juloratoriet, och 17.00 Lund Domkyrkan

BILJETTINFORMATION OCH ANNAT PRAKTISKT  sid 19 

Program
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Personporträtt: Jesper Olsson
JESPER OLSSON, PIANIST & SOLIST  
SPELAR MED AKADEMISKA KAPELLET DEN 2 OCH 3 NOVEMBER  
NÄR ORKESTERN FRAMFÖR RACHMANINOVS PIANOKONSERT NR. 3

VILKEN ÄR DIN RELATION TILL  
KONSERTEN?
Under gymnasietiden köpte jag min för-
sta inspelning av Rachmaninovs 3:e pia-
nokonsert och jag blev helt såld! Min 
första lyssning skedde under en cykeltur 
och jag minns att när kadensen kom var 
jag tvungen att stanna – och bara lyssna. 
Genom åren har jag sedan kommit att 
studera och framföra en stor mängd av 
Rachmaninovs musik, bl.a hans preludier, 
etyder, pianokonsert nr 2 och cellosona-
ten. I mitt tycke kan ingen komponera 
musikaliska teman med en sådan lidelse, 
längtan och hoppfullhet. Utmärkande är 
dess rika mellanstämmor, långa melodi-
linjer samt stora skiftningar i dynamik, 
komplex harmonik och polyfoni. Han ut-
nyttjar klaviaturen till fullo och det märks 
onekligen att Rachmaninov själv var en 
bländande och intellektuell pianist.
När jag idag tänker tillbaka på den där 
första skivan med Rachmaninovs 3:a, 
tror jag att den gav liv åt en dröm som 
gjorde att nästan alla mina pianostu-
dier, all min övning och kämpande, 
har kommit att bli med siktet inställt 
på att någon gång kunna lära mig att 
spela denna legendariska pianokonsert. 

HUR SER DU PÅ KONSERTENS  
UTMANINGAR?
Att memorera och sedan spela de drygt 
30 000 toner som ryms under de 45 mi-
nuter som konserten varar, eftersträvar en 
stor uthållighet och god pianistisk kondi-

tion. Det är ju trots allt en pianokonsert 
som tillhör ett av de mer avancerade ver-
ken i standardrepertoaren. Musiken inne-
håller även en omfattande mängd varie-
rade tekniker, med stora snabba ackord, 
kvicka passager, upprepningstoner och 
melodier som vill framhävas ur den ibland 
tjocka texturen. En ytterligare utmaning 
är den musikaliska mognad, självsäkerhet 
och samtidigt skörhet som verket erfor-
drar. Musiken kräver full uppmärksamhet 
från både sinne, kropp och hjärta. 

HUR RELATERAR KONSERTEN TILL DE  
ÖVRIGA PIANOKONSERTERNA?
Jag skulle vilja säga att Rachmaninovs 3:a 
är betydligt mer ekvilibristisk och självsä-
ker än de övriga pianokonserterna. Det 
finns dessutom hela två stora kadenser 
att välja mellan! Valet av kadens var för 
mig naturligt. På den där första skivan 
spelade nämligen pianisten just den allt-
mer populära och mäktiga ossiakaden-
sen; den som även jag kommit att välja.
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Kulturnatten på Odeum 
LÖRDAG 21 SEPTEMBER |  KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM

16.00 PROVA PÅ DIRIGERING  

Kom och fira Kulturnatten på Odeum! Hos oss får du prova på att dirigera orkester 
när delar av Akademiska kapellets stråkorkester radar upp sig för alla som någon  
gång velat prova på att agera orkesterledare. Director musices Patrik Andersson för-
klarar och ledsagar. 

19.00 KONSERT: SVENSK FOLKMUSIK PÅ TVÅ TRAVERSFLÖJTER  
 – RALSGÅRD & TULLBERG

Andreas Ralsgård och Markus Tullberg upptäcker och förnyar den svenska flöjttradi-
tionen. Uttrycket innefattar både intima vismelodier och spänstigt stämspel där in-
strumentens möjligheter utnyttjas fullt ut. De arbetar med traditionell repertoar med 
inslag av egna kompositioner och är albumaktuella med sin kvartett. Passa på att få 
ett smakprov! För nfo om ensemblen Ralsgård & Tullberg, se ralsgardtullberg.com

17.00 FÖRELÄSNING: MED FLÖJTEN SOM KIKARE – MED MARKUS TULLBERG 

Det sägs att musikern är en del av musikinstrumentet, men vad innebär det i så 
fall? Markus Tullberg är flöjtist och forskare i musikpedagogik och ikväll får vi höra 
honom tala om hur musiker och instrument hänger samman, med utgångspunk-
ten i den flerklaffiga traversflöjten. Ett och annat smakprov blir det också genom  
Markus och kollegan Andreas Ralsgårds flöjtspel. 

20.30 KONSERT: MOZARTS GRAN PARTITA 
 – SKÅNSKA SERENADENSEMBLEN

Skånska Serenadensemblen bildades förra året specifikt för att framföra kväl-
lens stycke. Mozarts odödliga musik lockade duktiga instrumentalister från hela 
landskapet. Debutkonserten genomfördes dock utomläns i Sölvesborg i maj.  
Dirigent director musices Patrik Andersson

21.45 KONSERT: GOTTES ZEIT, KANTAT 106 – BACH & FORTH

En gammal analys och några entusiastiska samtal i ett fikarum eskalerade för 
långt för att ignoreras. Det är bakgrunden till kvällens framförande av Bach kantat 
106, Gottes Zeit, även kallad Actus tragicus. Ensemblen, bestående av tolv proffs 
och amatörer från Malmö och Lund, är nystartad med oklara planer för framtiden.  
Dirigent Joakim Casagrande

FRI ENTRÉ VID ALLA EVENEMANG
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Lunchkonserter med ensembler från 
Musikhögskolan i Malmö

Odeum bjuder in musikstudenter från Musikhögskolan i Malmö för stämningsfyllda upp-
levelser under lunchtimmen. Under hösten blir det lunchkonserter vid två tillfällen och 
mer information om konserternas innehåll går att läsa på vår hemsida eller på Facebook. 

FRI ENTRÉ VID ALLA EVENEMANG

Minneskonsert för Jali Alagi Mbye 
”Yiriba boita – Ett stort träd har fallit”
LÖRDAG 28 SEPTEMBER | KL. 19.00 | KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM

Jali Alagi Mbye var en av Gambias mest 
framstående kora-spelare och historiker. 
Med sin musik och sin fantastiska förmå-
ga att anpassa musiken och berättelserna 
efter sina åhörare trollband han männ-
iskor i Skandinavien i över 20 års tid un-
der sina turnéer. Odeum vill under denna 
kväll bjuda er att minnas mästaren genom 
den musik som vuxit ur frön som han sått 
genom sitt arbete i Sverige och världen.  
Medverkar gör bl.a. Soryba Touray, djem-
be, Roland Gottlow, spelman, Max Sou-
mah, dans och många fler.

FRI ENTRÉ

FRI ENTRÉ VID ALLA EVENEMANG

FREDAG 11 OKTOBER | KL.12.15 | KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM 
FREDAG 8 NOVEMBER | KL. 12.15 | KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM
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Mendelssohn: Elias 
SÖNDAG 13 OKTOBER | KL. 17.00 | ALLHELGONAKYRKAN, LUND

ENTRÉ: Ord. 160 kr, Student/pensionär/barn 100 kr
Se mer information på sidan 19

Gammaltestamentlig klimatångest möter romantikens kraftfulla komposi-
tioner i detta musikaliska storverk. Tillsammans med Berliner Cappella, Kam-
merchor Universitär der Künste och Jönköpings Sinfonietta framför Lunds 
akademiska kör delar av ett av Felix Mendelssohns mest berömda verk.  
Dirigent: director cantorum Cecilia Martin-Löf.

År 1846 var det dags. På Birmingham Musical Festival skulle Felix Mendelssohn diri-
gera uruppförandet av sitt alldeles nyskrivna oratorium. Mendelssohn var själv oerhört 
nöjd med hur arbetet gick och skickade följande ord till sin tänkta solist Jenny Lind:

”Jag hoppar runt i rummet av glädje. Om det bara visar sig vara hälften så bra, 
som jag tror det är, hur nöjd skall jag inte vara!”

Succén var omedelbar och publiken togs med storm såväl av de ljuvligt vackra ariorna 
fyllda med känslodjup och innerlighet, som av de överväldigande körerna med sin 
spännvidd över vrede och desperation till trygghet och barmhärtighet. 

I centrum för verket står gamla testamentets texter om profeten Elias liv och verk. I 
stora och dramatiska händelser utmanade han sin samtida avgudadyrkan. I verket fö-
rekommer flera episoder ur profetens liv. Det som inleder hela oratoriet och ramar in 
är berättelsen om hur Elias förutspår tre års torka som straff för folkets avgudadyrkan 
och frånvändhet från Gud. I musiken och sången hörs allvaret och dramatiken, folkets 
desperata rop på hjälp, men också det förlösande och förlåtande regnet som Herren i 
sin nåd till slut låter strömma ned över det förtorkade landet.
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Bohemiachor <3  
Lunds akademiska kör
SÖNDAGEN DEN 20 OKTOBER | KL. 16.00 | S:T JOHANNES KYRKA, MALMÖ

ELIAS FRAMFÖRS I SIN HELHET  
DEN 23 NOVEMBER KL. 20.00  
I BERLINER PHILHARMONIE, BERLIN

BOHEMIACHOR FRAMTRÄDER ÄVEN  
VID LUNCHKONSERT  
DEN 18 OKTOBER KL. 12.00  
I LUND CHORAL FESTIVALS REGI 

Under Lund Choral Festival kommer många körer till Lund och Lunds Akademiska 
kör gästas under veckan av den Tjeckiska kören Bohemiachor. Körerna, som även gör 
egna framträdande i Lund (under körfestivalen), samsas i S.t Johannes kyrka i Malmö 
och skapar magi tillsammans.

Repertoaren som Bohemiachor framför består bland annat av körmusik från Tjeckien, 
Slovakien och Moraviska regionen. 

FRI ENTRÉ
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Musik och imagination
Director mucises resonerar kring hur 
vi som lyssnare skapar imaginära fö-
reställningar för att förstå musik. Hur 
fungerar detta? Är det aktiva val el-
ler omedveten meningsimport? Hur 
använder tonsättaren detta fenomen 
och vem har tolkningsrätten? Här får 
ni en liten inblick i den spännande 
världen som är musikfilosofi.

En av ingångarna till förståelsen av mu-
sik, och som i stigande grad tagit plats 
i den musikfilosofiska litteraturen, berör 
hur musik relaterar till lyssnarens fantasi, 
föreställningar och imaginära projektio-
ner av såväl inommusikaliska fenomen 
(ex. melodier som ligger över eller under 
varandra i ett imaginärt musikaliskt rum) 
och hur musik kan stimulera lyssnaren till 
att imaginärt höra representationer av 
personer och agerande i musiken. Hur 
går detta till?  

På samma sätt som vi ofta imaginärt vi-
sualiserar händelser och ting i vår omgiv-
ning kan vi även föreställa oss auditiva 
händelser. En upplevelse av att höra nå-
got som inte är där. Sådana fantasiföre-
ställningar kan vara både aktivt framma-
nade eller mer passivt oavsiktliga, menar 
filosofen Saam Trivedi som fördjupat sig 
i hur musik och imagination häger sam-
man, bland annat i boken Imagination, 
Music and the emotions. 
Några föreställningar kan vara ihållande 
medan andra bara varar korta stunder. 
Inte sällan är vi dessutom omedvetna om 
att vi fantiserar, menar Trivedi. Vi faller in 
och ur vad som är verkligt och vad som 
är påhittat. Sådana föreställningar kan ta 

sig olika former. Vissa föreställningar är 
låtsaslekar medan andra är mer relate-
rade till vår livssituation där vi fantiserar 
kring möjligheter och scenarier. Ibland är 
det tal om rena vanföreställningar medan 
det i andra sammanhang rör sig om ett 
omedvetet dagdrömmande som en del 
av vår vardag, menar Trivedi. 

På samma sätt som vi tycker oss höra me-
lodier som faller, utan att de gör så i reell 
mening, kan vi också föreställa oss att 
någon faller. Tonernas acceleration blir 
till någons accelererande och ett återvän-
dande av något i musiken (tema, motiv) 
till någons återvändande. Tonerna får ett 
beteende. De faller, accelererar eller åter-
vänder. Och där det finns beteende finns 
det någon eller något som beter sig. Den 
fiktiva musikaliska världen kan därför sä-
gas potentiellt innehålla människor och 
anonyma fiktiva agenter. 

Tankar av det här slaget är har presente-
rats av filosofen Kendall Walton i boken 
Mimesis as Make-Believe: On the Foun-
dations of the Representational Arts där 
Walton lägger fram en teori om represen-
terande konst som en form av rekvisita 
(props) för imaginära föreställningar. Ex-
empel på musik som inbjuder till imaginä-
ra föreställningar är första satsen (Allegro 
non troppo) ur Bela Bartoks stråkorkes-
terverk Divertimento. Musikens kraftfulla 
svängningar i karaktär, ökande och mins-
kande rörelse samt imiterande partier in-
bjuder till att imaginärt höra fiktiva agen-
ter i musiken som agerar och har ett visst 
beteende. Här är det musikens abstrakt-
het och dynamiska process som gör det 
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Musik och imagination
möjligt för lyssnaren att imaginärt höra 
något som inte är där. 
Musiken blir till rekvisita för att möjlig-
göra vår fantasi om vad som represente-
ras. Det är dock inte musiken i sig som 
är rekvisita, likt en novell menar Walton, 
utan upplevelsen av musiken vilken vi 
använder som rekvisita. Musikaliska värl-
dar är ofta obestämbara rörande indivi-
duationen av agenter i musiken, skriver 
Walton och kan dessutom framstå som 
att de består av multipla världar. Vem, om 
någon, är det egentligen som figurerar i 
Bartoks Divertimento?
Är då all imaginärt föreställande accep-
tabelt? Gary Iseminger har invändningar. 
Imaginära föreställningar måste vara 
grundade i och applicerbara på objek-
tet. Det måste finnas en koppling mellan 
verkets struktur och lyssnarens imaginära 
föreställning för att föreställningen om 

musiken skall vara legitim, menar Ise-
minger. Vi kan inte hitta på vad som helst 
till musiken.

En del lyssnare upplever sig säkert bli 
hjälpta av att projicera berättelser och 
handling på vad de hör, så som att höra 
affektiva gestaltningar och händelser till 
följd av en tänkt persona i musiken. Är 
det fel?  Det är sannolikt en följd av mu-
sikens abstrakthet som lyssnaren så lätt 
kan projicera mening på musik där ing-
en är avsedd. Att tala om rätt och fel är 
emellertid inte betydelsefullt. Det handlar 
snarare om att lyssnare som imaginärt 
tillskriver handlingar eller en persona till 
musiken missar möjligheten att tillfälligt 
lämna vardagen för att gästa musikens 
egna värld. En värld av dynamiska rela-
tioner mellan toner utan kopplingar till 
yttervärlden. En värld av eget slag. 

AV PARIK ANDERSSON
DIRECTOR MUSICES VID LUNDS UNIVERSITET
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Friday at Odeum –  
Den talande tystnaden
FREDAG 25 OKTOBER | KL. 19.00 | KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM

FRI ENTRÉ

ÄR TYSTNAD OCH TYSTNAD ALLTID SAMMA SAK? 
 
Tänk på tystnaden efter en pinsam fråga – och på den som kan uppstå efter en mäktig 
musikupplevelse. I kvällens samtal undersöker vi den betydelsebärande tystnaden. Vad 
finns det för olika tystnader inom konsten, vardagen och religionen? Vilken funktion kan  
tystnaden ha i musik? Hur kan tystnad laddas med innehåll?

Pianisten Hans Pålsson spelar 4’33” av John Cage och ger andra exempel på musikalisk 
tystnad. I samtalet möter han Cecilia Martin-Löf (director cantorum), Anna Kind (ljud-
designer) och Stephan Borgehammar (teolog). Moderator är Tor Billgren (skribent).

Varmt välkomna!  

Under kvällen bjuds det på mingel med våra gäster, bubbel och tilltugg.
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Sunset Rhapsody med  
Lunds universitets brassband
LÖRDAG 26 OKTOBER | KL. 16.00 | ROTUNDAN/FOLKPARKEN I LUND

ENTRÉ: Ord. 120 kr, Student/pensionär 60 kr  
Fri entré för unga under 18 år, Se mer information på sidan 19

Höstens konsert äger rum i Lunds nya och senaste konsertarena, Rotundan i Folkets 
parksom 2019 försetts med en smakfull interiör och ett elektroakustiskt system som 
kan anpassa olika ensemblers klang till rummet. Nu ska ni få höra hur ett brassband 
låter i detta rum.

Konserten är dels en uppladdning inför Svenska mästerskapen i brassband och dels 
brassmusik med filmtema. I år satsar brassbandet på att försvara förstaplatsplacering-
en från 2018 med det obligatoriska stycket Sunset Rhapsody av Eric Ball där ensem-
blen får visa upp hela sitt register. Även James Curnows Trittico framförs. Ett verk med 
vackra melodier och ett stort spektrum av dynamik och effekter.

Del två av konserten består av musik från filmens värld, ruggiga dinosaurier, hemliga 
agenter och rymdskepp. 

Konserten presenteras av Anders Nyholm och dirigeras av bandets konstnärlige ledare 
Roger Andersson. 
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Rachmaninovs pianokonsert nr. 3  
med Akademiska kapellet
LÖRDAG 2 NOVEMBER | KL. 17.00 | UNIVERSITETSHUSETS AULA 
SÖNDAG 3 NOVEMBER | KL. 15.00 | PALLADIUM, MALMÖ

ENTRÉ: Ord. 120 kr,  
Student/pensionär/barn 60 kr 
Se mer information på sidan 19

AKADEMISKA KAPELLET  
FIRAR I NOVEMBER! 

I år är det 110 år sedan Sergej Rachmani-
novs 3:e pianokonsert uruppfördes vilket 
Akademiska kapellet, Lunds universitets 
250-åriga symfoniorkester, vill passa på 
att fira. Konserten, som ibland refereras 
till som elefantkonserten till följd av de 
stora krav den ställer på solisten, kom-
mer att framföras av Malmöpianisten 
Jesper Olsson som här visar prov på sin 
fulla potential. Läs mer om Jespers rela-
tion till Rachmaninov i personporträttet 
på sidan 5. 

Den ryskfödde kosmopoliten Rachmani-
novs (1873-1943) musik spänner över en 
brytningstid där romantik och modernism 
stöttes mot varandra vilket gör Rachma-
ninovs musik på en och samma gång stil-
fulländande och anakronistisk. En spän-
nande blandning som vi hoppas ska vara 
riktigt intressant och njutningsfull!
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Friday at Odeum –  
Musik bland stjärnorna
FREDAG 15 NOVEMBER | KL. 19.00 | KAPELLSALEN, PALAESTRA ET ODEUM

FRI ENTRÉ

KAN MUSIK VARA ETT  
INTERSTELLÄRT SPRÅK? 

1977 skickades rymdsonden Voyager 1 
ut i världsrymden för att kartlägga sol-
systemets planeter. Med på resan fanns 
en guldskiva med musik från jordens alla 
hörn och kulturer för att tillsammans 
med bilder av en man och en kvinna, och 
symboler för att visa var vi finns i världs-
rymden, ge en bild av en av människans 
stora landvinningar, musik. 

Hur hade denna musik förståtts om en 
utomjording lyssnat till musik? Har någon 
lyssnat därute? Finns det någon därute? 
Odeum välkomnar astronomen docent 
Peter Linde och idéhistorikern prof. David 
Dunér till ett samtal om dessa frågor där 
också musik från Voyager kommer att 
framföras av pianist Johan 
Hugosson. 

Varmt välkomna!  

Under kvällen bjuds det på mingel med 
våra gäster, bubbel och tilltugg.
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JUL PÅ ODEUM

LÖRDAG 7 DECEMBER | KL. 17.00 | UNIVERSITETSHUSETS AULA

Lunds universitets julkonsert

Studenternas Luciakonsert
FREDAG 13 DECEMBER | KL. 17.30, 19.00 & 20.30  
UNIVERSITETSHUSETS AULA

ENTRÉ: Ord. 120 kr, Student/pensionär/barn 60 kr 
Se mer information på sidan 19. Köp din biljett i god tid!

ENTRÉ: Ord. 140 kr, Student/pensionär/barn 100 kr 
Se mer information på sidan 19

Fira in julen i vackra Universitetsaulan med Lunds akademiska kör och Akademiska   
kapellet. Vi bjuder in till julstämning med de mest älskade julsångerna och några  
okända pärlor.
      

Årets vackraste ljushögtid firas i en härligt storslagen, traditionell Luciakonsert
med studentkörer i Lund. Stämningsfullt, vackert och garanterat ljusfyllt!
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Julkonsert  
med Lunds universitets brassband

Juloratoriet

LÖRDAG 14 DECEMBER | KL. 16.00 | MARIA MAGDALENA KYRKA, LUND

KANTAT 1-3: FREDAG 20 DECEMBER | KL. 19.30 | UNIVERSITETSHUSETS AULA 
FAMILJEKONSERT: LÖRDAG 21 DECEMBER | KL. 10.00 | DOMKYRKAN, LUND                          
KANTAT 4-6: LÖRDAG 21 DECEMBER | KL. 17.00 | DOMKYRKAN, LUND 

 

FRI ENTRÉ

ENTRÉ:  
På kvällskonserterna Ord. 140 kr, Kombibiljett 200 kr 
Student/pensionär/barn 100 kr, Kombibiljett 140 kr  
Barnkonsert: Fri entré   
Se mer information på sidan 19

JUL PÅ ODEUM

Lunds universitets brassband spelar traditionsenligt in julen med nya och gamla  
klassiker i spännande arrangemang. Dirigent: Roger Andersson

Palaestra Vokalensemble gör ett unikt samarbete med Laurentii kammarkör och för-
vandlar Johannn Sebastian Bachs Juloratorium till en saga för hela familjen! På fre-
dagen framför Palaestra Vokalensemble de första 3 kantaterna i Universitetshusets 
aula och på lördagskvällen slutförs verket av Laurentii Kammarkör i Lunds Domkyrka.  
 
Däremellan, får även Lunds yngsta medborgare chansen att ta del av ”Lilla Julorato-
riet” med lördag förmiddag där de får möta musiker på högsta nivå, titta på instru-
menten och följa julens berättelse i Bachs musikaliska dräkt.
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Om Odeum

Läs mer om hela Odeums evenemangsserie  
eller eventuella förändringar på  
www.odeum.lu.se/evenemang 

#odeumsevenemangsserie

 
   @odeum_lunduniversity 

   @odeumlundsuniversitet 

Odeum fotograferar och filmar sina konserter för dokumetation, arkiv 
och marknadsföring i tryck och i digitala medier. På våra konserter 
försöker vi se till så att det finns en fotofri zon någonstans i lokalen. 
Fråga gärna var den fotofria zonen är ellermeddela om du inte vill 
vara med på bild/film redan i entrén till konsertvärdar

Odeum vilar på traditioner från 1745 då Akademiska kapellet grundades, och är idag 
Lunds universitets centrum för studentbaserat musicerande, konserter, föreläsningar 
och utbildning. Inom Odeum finns våra ensembler med studenter från alla universite-
tets fakulteter. De har alla olika storlek och besättning; symfoniorkestern Akademiska 
kapellet, Lunds akademiska kör, blåsensemblen Lunds universitets brassband och pro-
jektkören Palaestra Vokalensemble. 

Odeum är organisatoriskt en del av universitetets Kultur- och Museiverksamheter - 
LUKOM - tillsammans med Skissernas museum, Lunds universitets historiska museum 
och Botaniska trädgården och i personalen finns, förutom director musices Patrik An-
dersson, även director cantorum Cecilia Martin-Löf, dirigent Roger Andersson, pro-
ducent Sofia Rydberg, inspicient David Riebe, assistent Mattias Svensson och föreläs-
ningssamordnare Tobias Lund.

Odeum har en väl utbyggd evenemangsserie med konserter och föreläsningar i bland 
annat Universitetshusets aula och Kapellsalen i Palaestra et Odeum. 

Under 2019 har Odeum startat upp ett nytt event, Friday at Odeum, och under våren 
2020 tar vi ännu ett nytt grepp med tematiserade konserter där vi tillsammans med 
vår publik vänder och vrider på fenomenet Nationalism, både musikaliskt och idémäs-
sigt, i samarbete med flera andra fakulteter.
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Biljettinformation och annat praktiskt
ENTRÉ

BILJETTINFORMATION

ODEUMS PERSONAL

VÅRA SCENER

Många av Odeums konserter är utan entréavgift, men på en del större arrangemang 
har vi entré. Våra biljettpriser är generösa och vi har alltid ordentliga rabatter till stu-
denter, pensionärer och barn upp till 18 år.

Om inget annat anges säljs biljetter till våra konserter i Lund på Biljettbyrån, Bangatan 
1 i Lund tel. 046-13 14 15 eller via www.ticketmaster.se.

Konsertplatser i Malmö kan variera men oftast säljs våra biljetter via Kulturcentralen 
Södra Förstadsgatan 18 i Malmö, 040-10 30 20 eller kulturcentralen.nu

Det går också bra att köpa eventuella kvarvarande biljetter i entrén till konserten 1 h 
innan konsertstart med kontanter eller swish. Kom gärna till konsertlokalen i god tid.

Odeums ensembler spelar på en mängd olika scener i Lund med omnejd. Universi-
tetshusets Aula och Kapellsalen på Palaestra et Odeum, som ligger mitt i Lundagård i 
Lund, är våra hemmascener men även kyrkor i både Lund och Malmö, Palladium och 
Malmö Live är scener vi ofta gästar. Håll utkik på vår hemsida för att hitta en konsert 
nära dig.

PATRIK ANDERSSON, Director musices, föreståndare och dirigent för Akademiska 
kapellet, patrik.andersson@odeum.lu.se 
CECILIA MARTIN-LÖF, Director cantorum och dirigent för Lunds akademiska kör 
och Palaestra vokalensemble, cecilia.martin-lof@odeum.lu.se 
ROGER ANDERSSON, dirigent och konstnärlig ledare för Lunds universitets brass-
band, roger.andersson@odeum.lu.se 
SOFIA RYDBERG, Producent 046-222 72 42, sofia.rydberg@odeum.lu.se 
DAVID RIEBE, Inspicient 046-222 72 74, david.riebe@odeum.lu.se 
MATTIAS SVENSSON, Assisterande Inspicient, mattias.svensson@odeum.lu.se 
TOBIAS LUND, Producent för föreläsningar & seminarier, tobias.lund@odeum.lu.se

GENERALPROGRAMMET HÖSTEN 2019

Foto: Jesper Olsson, fatunetwork.net, Sofia Rydberg, Pexels.com, Bohemiachror, Tommy Takacs 
(Pixabay), Olof Forsberg/Frank Kee, Konstnär Konstantin Somov (1869-1039), Shutterstock.com 
Grafik: Sofia Rydberg & Alexander Henriksson. Omslag: Sofia Rydberg 
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