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Musikalisk ståpäls
65 musiker och världsartister i Vänerborg/Trollhättan. Bland andra:  
Jerome Lowenthal – Piano, professor vid Juilliard School of Music i New 
York, Gerhard Schulz – Violin, från Alban Berg Quartet och  professor 
i Wien, Alexander Zemtsov – Viola, professor vid Guildhall School of 
Music i London, Wolfgang Emanuel Schmidt – Cello, professor vid 
The Liszt School of Music i Weimar, Zlata Chochieva – Piano, Auroras 
drottning och publikfavorit från Moskva, Per Nyström – Cello, Auroras 
konstnärlige ledare från Trollhättan... och 60 till från hela världen.

Världens bästa musik!
Detta är Auroras fulla övertygelse och som fler och fler delar efter sina 
festivalbesök. Aurorafestivalerna är numera riktiga folkfester som besöks 
och uppskattas av en stor och uppskattande publik –  publikrekord 
tenderar att slås varje gång. Kvaliteten på både framförandet  och  
repertoaren är den största förklaringen men lika mycket också den 
stora internationella spridningen av stjärnor och unga talanger  som 
framträder. Viktigt är också den unika och intima stämningen som 
alltid uppstår mellan publiken och artisterna. Det i sig beror på att de 
flesta artisterna bor hemma hos privata familjer under festivalen, intima  
konsertlokaler och ett seriöst men ”osnobbigt” förhållningssätt till  
repertoaren. 
 
Konserterna
Många älskade verk av de "stora mästarna" står på programmet  som 
tex: Ludwig van Beethoven – ”Månskenssonaten” op. 27, Wolfgang 
Amadeus Mozart – Pianokonsert Nr. 21 ”Elvira Madigan”,  Sergei 
Prokofiev  - Romeo och Juliet för viola och piano plus ytterligare   
ca 40 kammarmusikverk och solostycken. Konserterna framförs på 
 olika scener på Folkets Hus i Vänersborg och Trollhättan, Vänersborgs 
kyrka,  Suads restaurang i Vänersborg. Se hela festivalprogrammet här: 
www.aurorachambermusic.com/hostfestival-2011/program-biljetter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Världsberömt!
Aurora Chamber Music är numera världsberömt i branschen med 
 byggandet av en unik internationell mötesplats i Vänersborg/Trollhättan 
för artister och publik som utövar, studerar och älskar den  klassiska 
musikgenren. Ett internationellt kammarmusikcentrum.  Årligen 
producerar  Aurora flera festivaler, turnéer och master classes som 
besökts av tusentals artister från hela världen och över 40 000 åhörare. 
Läs mer om hela Aurorakonceptet på:
www.aurorachambermusic.com/aurora

Några av de medverkande världsartisterna och professorerna sedan 
starten 2006 är t.ex.: Cello: Ralph Kirshbaum, Gary Hoffman, Frans 
Helmerson, Torleif Thedéen, Robert Cohen Piano: Konstantin Bogino, 
Staffan Scheja, Mats Widlund Violin: Midori, Ivry Gitlis, Mauricio Fuchs,  
Pavel Vernikov, Mihaela Martin, Terje Tönnesen Viola: Lawrence Power, 
Kim Kashkashian, Nobuko Imai, Lars Anders Tomter Klarinett: Yehuda 
Gilad, Michael Collins Sång: Barbara Hendricks.

Samarbetspartners
Aurora har både lokala, regionala, nationella och internationella 
 samarbetspartners. Några exempel är Trollhättans stad, Vänersborgs 
kommun, Musikakademi Vänersborg, Västra Götalandsregionen, 
 Kulturrådet, Kungliga musikhögskolan i Stockolm m.fl.

Inbjudan media 
Media hälsas varmt välkomna både festvalens konserter och till Musi-
kakademi Vänersborg, Vänerparken 5, 462 35 Vänersborg 31/10-
5/11. Där pågår hela dagarna offentliga master classes, repetitioner 
och workshops. Där finns utmärkta möjligheter till intressanta möten/
bilder med de kända artisterna och alla de internationella musikerna 
och publiken förstås.

Information och pressbilder
På www.aurorachambermusic.com/hostfestival-2011/ finns mer 
 bakgrundsinformation, program, artistpresentationer och pressbilder 
för publicering. Bilder finns på:
www.aurorachambermusic.com/hostfestival-2011/pressinfo-bilder 

Kontakta gärna någon av oss så kan vi självklart tillhandahålla mycket 
mer muntligt/skriftligt material. Vi kan också arrangera telefonintervjuer 
med någon/några av våra kända artister.
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Ola Larsson/General manager 
Tel 070 6541250
ola.larsson@aurorachamberusic.com

Per Nyström/Artistic director 
Tel 070 819 43 47
per.nystrom@aurorachamberusic.com

PROGRAM
ONSDAG 2/11 KL 19.30
Invigningskonsert med ”Månskens-
sonaten” - musiken som gör skillnad. 

TORSDAG 3/11 KL 19.30
Musikalisk ståpäls - varning för 
hjärtflimmer. 

FREDAG 4/11 KL 12.15
Lunchkonsert för finsmakare - näring för 
kropp och själ

FREDAG 4/11 KL 19.30
Trollhättekonserten “Romeo, Julia och 
Zlata Chochieva” - Queen Zlata is back 
in town.

FREDAG 4/11 KL 22.00
Crazy Night - Pubkonsert - nu galnare och 
bättre än någonsin.

LÖRDAG 5/11 KL 12.15
Solistnytt! - bättre än Bonde söker fru.

LÖRDAG 5/11 KL 18.00
Grande Finale - ”Elvira Madigan” - med 
Zlata & Aurora Festival Orchestra. 

Varmt välkomna hälsar
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www.aurorachambermusic.com
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