Lysekil
Lördagar lunchkonsert

av de stora mästarna tillsammans
med Mattias Wennberg och Johan
Hårsmar.

Torsdag 20 juli Monica Z
& jag 18:00

Även i år bjuds på lunchkonserter kl
12 i kyrkan. Ca 20-30 minuters musik
blir det varje gång.
Kom och sitt ner en stund och njut
av kyrkan och musiken.
1 juli Johan Hårsmar
8 juli Johan Hårsmar
15 juli Linnéa Hinz, sång
J. Hårsmar,piano
22 juli Johan Kuylenstierna, sång
J. Hårsmar, piano
29 juli Lunchmusik
5 aug Johan Hårsmar
12 aug Johan Hårsmar

Lysekilsbördiga artisten Lena Nilsson
och pianisten Carina E Nilsson ger ett
varmt, intimt och personligt porträtt
av Monica Zetterlund, hennes sånger
och liv. Entré 50:-

Söndag 23 juli kl 20:00
Möte med Elida
Elida ”den seglande kyrkan” bjuder
på en kväll med god stämning och
härlig musik. Välkomna!

i Göteborg.
Medverkande: Astrid
Eriksson,
flöjt, Sofia
Hanson, viola & Gustav
Bäckström,
harpa & orgel

Torsdag
17 augusti Psalmsångarkväll 19:00
Vi sjunger några av våra mest älskade psalmer tillsammans. Musiker,
sångare och församling under ledning
av Johan Hårsmar. Önska din favoritpsalm (se anslag i kyrkan) innan
23 juli.

Skaftö
Söndag 2 juli Visor i
Sommarkvällen 19:00

Torsdag 27 juli Musik i
sommarnatten -En pianist-En sångerska 18:00

Torsdag 6 juli Franskt
orgelskimmer 18:00

Simon Törnqvist ger en fransk orgelafton i Lysekils kyrka med verk av
bland andra Louis Vierne, CharlesMarie Widor, Jehan Alain och Francois Couperin. Den nyrenoverade
Lundénorgeln står i fokus.

Torsdag 13 juli Klara afton 18:00

Konserten ”Musik i sommarnatten”
är en blandning av Robert Wells och
Sofia Källgrens mest önskade och
älskade repertoar. Här bjuds det på
kända melodier med betoning på den
svenska sommaren, musikal, film,
visa samt klassisk musik.
Pris: 340:- För biljettköp: se annons.

Fredag 14 juli Solskur
19:00

Torsdag 3 augusti Romantisk orgelafton 18:00

Lysekils nyrenoverade Lundénorgel
står åter i fokus och Mattias Wennberg ger den romantiska epokens
musik plats i kyrkan från orgelns
spelbord.

Torsdag 10 augusti
Harpa! Flöjt! Viola! Orgel?
18:00

Lysekils damkör Klara ensemble med
gäster bjuder denna afton på körverk

Grundsunds kyrka - Birgitta Gunnarsson sång och gitarr, Lowe Pettersson piano och Anders Gunnarsson
kontrabas bjuder på allt från visor till
jazz i en omväxlande sommarkonsert

Claude Debussy (1862-1916) har
skrivit en fantastisk sonat för harpa,
flöjt och viola. Detta verk spelas av tre
skickliga musiker som alla studerar
vid Högskolan för scen och musik

Grundsunds kyrka - Damkören
SALT besöker Grundsund för fjärde
gången. Välkommen till en kväll med
svensk sommarmusik inspirerad av
våra nordiska grannländer. Kollekt
tas upp till förmån för körens verksamhet.

Onsdag 19 juli
Sångglädje 19:00

Grundsunds kyrka - Älskade sånger
från visa, musikal och operett. Negar
Zarassi, sångerska, aktuell från Malmöoperan. Lowe Pettersson Flygel.

Söndag 23 juli, Bortom
blommorna och sången
med Sören Renulf 19:00
Fiskebäckskils
kyrka – Frilansande sångare
med gedigen
erfarenhet från
opera- och
musikalroller.
Utbildad på
Musikhögskolan samt Teater- och Operahögskolan
i Göteborg. Gör många konsertframträdanden i skiftande sammanhang
och har en mycket bred repertoar.

Fiskebäckskils kyrka, kl. 19.00 – Mats
Persson, baryton, och Elisabeth Persson, sopran, från Göteborgs-operan
bjuder tillsammans med Lowe Pettersson, pianist, på ett varierat och
somrigt program. Det blir opera,
musikal och visa… och en och annan överraskning. Varmt Välkomna!

Fredag 18 augusti ”These things of love” 19.00
Fiskebäckskils kyrka - Mark Riley är
pastor och bosatt på Hawaii. Han reser runt i Europa, Asien och Amerika
för att förmedla Guds kärlek genom
sin musik. Martin Neil är god vän till
Mark och professionell trummis från
England som har turnerat världen
runt med olika band

Lyse
Söndag den 25 juni
Mässa i ruinen med
Lysekören. 18.00
Spelmän, Lysekören, Präst PeO Olsson Korvgrillning på altanen vid församlingshemmet efter gudstjänsten.

Söndag 2 juli Kyrkan
”Från hjärtat” 18.00

Grundsunds kyrka - Gospelkonsert
med Sommarkören och Charlotte

Söndag 30 juli
Längtans röst 19:00

Sånger utan gränser vokaltrion Vanja Modigh
söndag kl 18.00

Tre unika röster som smälter samman till en ny röst - denna röst är
Vanja Modigh. Vanja Modigh består
av Katarina Söderlund, Anna Larsson
och Vilja-Louise Skough Åborn som
alla studerat Svensk folkmusik vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Trions vision är att bygga broar
mellan kulturer och traditionsgränser, att visa på att vi är mer lika än
olika. Här blandas starka nordiska
folksånger med georgisk polyfoni och
kärnfull amerikansk old time.

Söndag den 30 juli
Sommarinspirerad musik
med fiolkvartetten i
Ruinen 18.00

Onsdag 26 juli Gospelkonsert med Charlotte
Perrelli 18.00 & 20.30

Perrelli som gästsolist i Grundsunds Kyrka. Förköp: 19/6-9/7 via
mail gospel.grundsund@gmail.com
Fr.o.m 10/7 i Grundsunds handel
och Skaftöhallen. Dessutom i Lysekil vecka 27-28 hos Team Tandläkare
Möllborg. Entré 200:-

Ida Andersson Sång, tolkar ”Edith
Piaf ” på ett storslaget sätt, med passion och insikt tillsammans med
Lowe Pettersson Flygel Ingo Söderlund Präst. Altanmingel från kl. 17.00

Kerstin Thörn Fiol, Johan Hårsmar
Flygel. Generebefriad blandning av
ljuv musik - egen och andras, gammal
o ny, meditativ o humoristisk.
Kerstin Thörn har arbetat i ett par av
Sveriges symfoniorkestrar, men spelar numera mest kammarmusik och
arbetar som studiemusiker, där hon
spelar in stråkbakgrunder till artister,
filmer och TV-serier.
Altanmingel från kl. 17.00 vid församlingshemmet.

Söndag den 9 juli Kyrkan
Sommarmusik med mäs�sa. 18.00

Jellyfish Quartet
Anna Wilhelmsdotter Violin
Kate Christiansson Violin
Malin Klittvall Viola
Cecilia Ekdahl Schewenius Cello
Korvgrillning på altanen vid församlingshemmet efteråt.

Söndag den 13 augusti
Kyrkan ”Visor o Sånger
om Naturen, Kärleken och
Livet” 18.00
Maria Tuimala Sörensson Sång Anders Berholt Flygel Altanmingel från
kl. 17.00. Pilgrimsvandring kl 16.00.
Samling vid kyrkan.

