
LIMUS LIVE - Lärarkonsert
Lördag 26 okt 2014
Palaestra et Odeum
Frukostkonsert med mingel efteråt

Alexandr Dorohin, tvärflöjt
Tatiana Zakharova, piano
Mario Escribano, gitarr

KL 11.00
Alexandr Dorohin & Air D-dur JS Bach 
Mario Escribano ur Suite för orkester BWV 1068

Alexandr Dorohin & Allegro malincolico – Cantilena F Poulenc
Tatiana Zakharova ur Sonate för flöjt och piano

Alexandr Dorohin Suite för soloflöjt: V Dorohin
Meditation – Intermezzo
Sarabande – Quadrille

Mario Escribano Andante Largo C-moll F Sor

Alexandr Dorohin & Fantasie op 79 G Fauré
Tatiana Zakharova

Claire de Lune C Debussy
Ur: Suite Bergamasque

Mario Escribano Lamento do morro                           A Sardinha (Garoto)

Alexandr Dorohin & Vocalise op 34/14 S Rachmaninov 
Tatiana Zakharova

” Kompetens som hörs” är ledorden på LIMUS. 
Det gäller inte bara våra elever, som på ca femton konserter varje år musicerar för sin publik, utan det gäller också våra 
lärare. Vi är övertygade om att glädjen för att skapa musik LIVE går hand i hand med kunskap. Inte utan anledning är 
utbildningen till musiker och musikpedagog lika dyr som piloternas. I musiken räcker det inte med att ha en idé. Man 
behöver kunna realisera den också. Lärarna på LIMUS är alla även aktiva musiker och sticker inte under stol med att 
det det är den levande klassiska musiken de framför allt brinner för. Från denna utgångspunkt öppnar sig alla dörrar till 
musikens stora värld. Det här är årets andra lärarkonsert och redan nu planeras i kollegiet för 2015! Låt dig nu förföras 
av vackra klanger, känslor och associationer och stanna gärna efteråt på lite mingel över en kopp kaffe. Tack till 
directors musices Patrik Andersson och  Lunds Universitet! Gabriele Katthän, Konsertvärd

Fler gratis konserter med LIMUS:
17 nov kl 10.00 Helgeandskyrkan : Musiksagan om Giraffiolen, Röda Ukulelen och Lilla D för förskolebarn.
6 dec kl 10 – 12 -14 -16 Kulturskolans aula: Fyra olika familjekonserter med tema Nikolaus, barnens skyddshelgon. 

www.lundsmusiksalong.se
info@lundsmusiksalong.se


