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KONSERTPROGRAM, HÖSTEN 2022 
Klingande musik vid Uppsala universitet





Lördag 10 september
Akademiska kapellet: Öppet rep!
Kungliga Akademiska kapellet bjuder in till ett öppet rep! Välkommen att träffa med-
lemmar i orkestern och dirigent Stefan Karpe och prova att vara med på en repetition! 
Orkesterns sociala förening bjuder på dryck och tilltugg. Ta med dig ditt instrument! 
Har du frågor, kontakta hans.forsberg@musik.uu.se eller gå in på vår webb
www.akademiskakapellet.uu.se

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4
Mingel, fika och information - Drop-in kl. 11.00-12.00
Öppet rep - kl. 12.00-13.00 

Lördag 10 september
Kulturnatten: Kammarmusik i Botan
En blåskvintett ur Kungliga Akademiska kapellet underhåller med en stunds avkopplan-
de kammarmusik.

Linnésalen, Botaniska trädgården, kl. 15.30- ca. 16.10.
Fri entré, men biljett krävs. Biljetter börjar delas ut vid ingången till Orangeriet, kl.14.30. 
Insläpp kl. 15.00. Obs! Begränsat antal platser.

Lördag 17 september
Psalm-sing-along och samtal: Hur får vi det att dåna i kyrkan?
Kyrkomusiksymposium 2022 bjuder in alla deltagare och Uppsalaborna till en hejdund-
rande psalmfest. När vi sjungit oss varma fortsätter vi med ett samtal med utgångsfrå-
gan Hur får vi det att dåna i kyrkan? Så här vill vi ju att det ska låta i kyrkan varje söndag, 
men istället sjungs det allt mindre i kyrkbänkarna. 

Medverkande: Ensemble ur Kungliga Akademiska kapellet, Stefan Karpe (dirigent), 
Nadja Eriksson (kyrkomusiker i Simrishamns församling, sångledare, piano), Carl-Adam 
Landström (organist i S:t Petri församling i Malmö, orgel).

I samtalet: Carl-Adam Landström, Nadja Eriksson, Jakob Tronêt (kyrkoherde i Sigtuna 
församling), Tithi Hahn (moderator). 
Arr: Svenska kyrkan. Mer info: www.svenskakyrkan.se/kyrkomusiksymposium 

Pingstkyrkan, S:t Persgatan 9, kl. 11.00-12.30
Fri entré

Fredag 7 oktober
Uppsala universitets födelsedagshögtid
Uppsala universitet högtidlighåller sin 545:e födelsedag med utdelning av priser och 
medaljer. Kungliga Akademiska kapellet under ledning av Stefan Karpe medverkar till-
sammans med barytonsolisten Helgi Reynisson (Giresta-stipendiat 2020). 

Universitetsaulan, kl. 18.00- 19.30
Fri entré



HUGO ALFVÉN 150-ÅRSJUBILEUM

Torsdag 13 oktober – fredag 14 oktober
Forskningssymposium
Musicum och Institutionen för Musikvetenskap arrangerar ett vetenskapligt symposium 
rörande Hugo Alfvén, hans sammanhang, verk, liv och tid. 

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4. Mer information om program och tider finns på:
www.musik.uu.se/hugo-alfven.

Fredag 14 oktober 
Kammarmusik på Musicum
Musik av bl. a. Hugo Alfvén framförs av sopranen Kari Koskinen (student vid Opera-
högskolan), violinisten Josef  Andersson samt pianisterna Max Brynolf  och Marcin Tjern-
bäck (studenter vid Kungl. Musikhögskolan). 

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 19.00.
Fri entré, förbokning krävs. Bokning av biljetter görs till musicum@musik.uu.se, 
begränsat antal platser. 

Lördag 15 oktober 
Jubileumskonsert: Hugo Alfvén 150 år
• ”Hugo Alfvén och musiken om världen” - Introduktionsföreläsning av Tobias Lund, 

universitetslektor och fil.dr. i musikvetenskap vid Lunds universitet, med anledning 
av hans nya biografi om Alfvén.  
Universitetshuset, sal IV, kl. 13.00- ca. 13.30

• Jubileumskonsert med ensemblerna Kungliga Akademiska kapellet, Uppsala Uni-
versity Jazz Orchestra, Allmänna Sången, Orphei Drängar, Uppsala Akademiska 
Kammarkör, La Cappella, Uppsala Blåsarsymfoniker. Konferencier: Stina Ekblad.

Universitetsaulan, kl. 15.00-17.40 inkl. ca. 40 minuters paus. 

Fri entré, men biljett krävs. Hämtas ut på Uppsala Studentkår eller Servicecenter 
Segerstedthuset. Biljettsläpp 16 september, kl. 12.30. Ev. resterande biljetter delas 
ut i Universitetshusets entré, kl. 14.00-14.45 på konsertdagen. Mer information: 
www.akademiskakapellet.uu.se

Tisdag 18 oktober
Föreläsning: ”Text mättad av stämning och känsla” - 
Hugo Alfvén i den svenska romanshistorien
Föreläsning om romantiken och svenska romanser med Ola Nordenfors, fil.dr. i 
litteraturvetenskap och lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet.

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 18.15-19.15
Fri entré. Öppet för åhörare, begränsat antal platser, först till kvarn!



Onsdag 19 oktober - torsdag 20 oktober 
Mästarkurs med Anne Sofie von Otter och Bengt Forsberg
Musicum arrangerar en mästarkurs i duos, sång och piano, med två av vårt lands mest 
framgångsrika artister, mezzosopranen Anne Sofie von Otter och pianisten Bengt 
Forsberg. 

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, ramtid kl. 11.00 - 17.00 både onsdag och torsdag 
Fri entré. Öppet för åhörare att lyssna, begränsat antal platser, först till kvarn!

Torsdag 20 oktober
Mästarkurs-konsert
Konsert med deltagarna från mästarkursen med Anne Sofie von Otter och Bengt Fors-
berg. 

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, kl. 18.00. 
Fri entré, förbokning krävs. Bokning av biljetter görs till musicum@musik.uu.se, 
begränsat antal platser. 

Söndag 13 november 
Concert by Candlelight 
Cellosektionen ur Kungliga Akademiska kapellet framför stämningsfull musik till skenet 
av levande ljus. Arr: Svenska kyrkan

Helga Trefaldighets kyrka, kl. 16.00
Fri entré

Tisdag 22 november
Kammarmusik på Musicum
Medlemmar ur Kungliga Akademiska kapellet framför kammarmusik tillsammans med 
pianisten Andreas Kreuger.

Musicum, Kyrkogårdsg. 4, kl. 19.00 -ca. 20.00
Fri entré, förbokning krävs. Bokning av biljetter görs till musicum@musik.uu.se, 
begränsat antal platser. 

Onsdag 7 december
Swinging Christmas
Uppsala University Jazz Orchestra under ledning av Ulf Johansson Werre bjuder in till 
traditionsenlig julkonsert.

Missionskyrkan, kl. 19.00-ca. 20.30
Fri entré, men biljett krävs. Hämtas ut på Uppsala Studentkår eller Servicecenter 
Segerstedthuset. Biljettsläpp 9 november, kl. 12.30. Ev. resterande biljetter delas ut i 
Missionskyrkans entré, kl. 18.00-18.45 på konsertdagen. Mer info: www.uujo.uu.se



Lördag 17 december
Julstämning
Kungliga Akademiska kapellet skapar julstämning med en härlig klassisk julrepertoar, 
med bl.a. musik av Tjajkovskij: Nötknäpparen samt musik känd från TV och film. 
Dirigent: Stefan Karpe
Solist: Emilie Wästlund, oboe
Julvärd: Anna-Lena Brundin

Universitetsaulan, kl. 15.00-ca.16.15
Fri entré, men biljett krävs. Hämtas ut på Uppsala Studentkår eller Servicecenter 
Segerstedt. Biljettsläpp 18 november, kl. 12.30. Ev. resterande biljetter delas ut i 
Universitetshusets entré, kl. 14.00-14.45 på konsertdagen. 
www.akademiskakapellet.uu.se
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FÖLJ OSS GÄRNA!

facebook.com/kungligaakademiskakapellet
facebook.com/uujazzorchestra

instagram.com/akademiskakapelletuppsala

akademiskakapellet.uu.se
uujo.uu.se

Akademiska Kapellet
Uppsala University Jazz Orchestra



Öppet rep!
Musicum, 10 september 2022, kl. 11.00-13.00

Kungliga Akademiska kapellet bjuder in till...

Är du nyfiken på Uppsala universitets symfoniorkester 
och kanske vill spela i orkestern? Kom och träffa oss och 
häng med på ett rep! 

Välkommen att träffa medlemmar i orkestern och dirigent Stefan Karpe 
och prova att vara med på en repetition! Orkesterns sociala förening 
bjuder på dryck och tilltugg. Ta med dig ditt instrument!

Musicum, Kyrkogårdsgatan 4, Uppsala

Mingel, fika och information - drop-in kl. 11.00-12.00
Öppet rep - kl. 12.00-13.00 

Har du frågor, kontakta hans.forsberg@musik.uu.se eller gå in på vår 
webb: www.akademiskakapellet.uu.se


