
 
LIMUS LIVE – Ensemblekonsert I som blev lärarkonsert I 

 
 

Lör 28 mars 2020 
kl 17.00 

Helgeandskyrkan, Lund 
 
 
 
 

Den 13e mars beslutade vi  att inte låta elever musicera på dessa två konserter. Detta trots att allt program med 
totalt över 80 medverkande var färdigplanerat och inövat.  Men skulle vi verkligen locka hit stolta mor- och 
farföräldrar, personer som vi är extra måna om just nu? Skulle vi fresta elever i ensembler att inte stanna hemma 
trots att de kanske känner sig lite krassliga – för vi vet ju att de alltid är pigga på att spela på konsert? Nej.  
 

Men vi visste också att det behövs en fristad för själen just i denna skrämmande tid med Corona-viruset.  Med 
mycket kort varsel ställde därför våra underbara lärare upp med dessa två program. Vi spelar för alla er som känner 
sig friska och längtar efter lite levande musik. Vi låter inte musiken tystna! 
 

Vill du stödja oss så swisha gärna ett litet bidrag till vår ideella förening Mov (Mozarts Vänner) Swish nr 123 157 47 
14.  Håll tillgodo med två program som vi byggde kring ”Pappa Bach” som nyss fyllde 335 år  och L v Beethoven som 
firar 250 år i år. Må musiken ge dig lite extra energi! /Gabriele Katthän 

 
 

Signe Olofsson, piano  Kromatisk Fantasi d-moll BWV 901  J S Bach 
    
Agneta Bengtsson, flöjt  ur Partita no 3 a-moll:  J S Bach 
   Courante 
   Sarabande 
 
Johanna Lindeskog, gitarr Tri Martolod  trad/L Slowden

  Andante Nr 6   J K Mertz  
   Celtic Blue   T Pells 
 
Simon Danell, piano  Nocturne op 27/1 ciss-moll F Chopin 
   ur Lieder ohne Worte  F Mendelssohn 
   op 30/6 Allegretto tranquillo 
   op 30/3 Adagio non troppo 
 
Thomas Wiehe, gitarr  Äntligen ensam, med dig  T Wiehe 
   Fri fantasi   T Wiehe 
 
Heresh Raza & Thomas Wiehe Ambura Bara   kurdisk folkmusik 
gitarr & oud   Gul    
 
Anela Bakraqi, piano  Pavane pour une infante défunte M Ravel 
   Preludes op 11/1, 4, 10  A Skriabin 
    
Signe Olofsson, piano  Danzas Argentinas, Op. 2  A Ginastera 
 
 

Programvärd: Fredrik Schützer 
Aktuell information om vår undervisning under Corona-tider hittar du på vår 
hemsida. Där hittar du också våra sommarkurser och höstens kursutbud.  

www.lundsmusiksalong.se  --- FB LIMUS Musikskola 



 

 

LIMUS LIVE – Ensemblekonsert II som blev lärarkonsert II 

 
 

Lör 4 april 2020 
kl 17.00 

Helgeandskyrkan, Lund 
 
 
 

Den 13e mars beslutade vi  att inte låta elever musicera på dessa två konserter. Detta trots att allt program med 
totalt över 80 medverkande var färdigplanerat och inövat.  Men skulle vi verkligen locka hit stolta mor- och 
farföräldrar, personer som vi är extra måna om just nu? Skulle vi fresta elever i ensembler att inte stanna hemma 
trots att de kanske känner sig lite krassliga – för vi vet ju att de alltid är pigga på att spela på konsert? Nej.  
 

Men vi visste också att det behövs en fristad för själen just i denna skrämmande tid med Corona-viruset.  Med 
mycket kort varsel ställde därför våra underbara lärare upp med dessa två program. Vi spelar för alla er som känner 
sig friska och längtar efter lite levande musik. Vi låter inte musiken tystna! 
 

Vill du stödja oss så swisha gärna ett litet bidrag till vår ideella förening Mov (Mozarts Vänner) Swish nr 123 157 47 
14.  Håll tillgodo med två program som vi byggde kring ”Pappa Bach” som nyss fyllde 335 år  och L v Beethoven som 
firar 250 år i år. Må musiken ge dig lite extra energi! /Gabriele Katthän 

 
Mariko Hallerdt & Jin Kuh, piano Slavonic Dance op 72/2  A Dvořák  
 
Krzysztof Zimmermann, dragspel Toccata ur Sonat d-moll, K 141 D Scarlatti 
 
Viktoria Trikilewicz, klarinett Rhapsodie for clarinet solo G Miluccio 
   Abîme des oiseaux,  O Messiaen 
   ur Kvartett för tidens ände 
 
Alexandra Brorsson, fiol & Schön Rosmarin  F Kreisler 
Fredrik Schützer, piano 
 

Ramin Azimzadeh, gitarr  Musette i D-dur, BWV Anh II 126 Anon. 
   Danny Boy   trad irländsk /  

H Samuel 
   Carmen (Tango Waltz)  T Stachak  
 
Krzysztof Zimmermann, dragspel Haneros halelu  judisk trad   
      Arr. K Zimmermann 
   Milonga del Angel  A Piazzolla / 
      Arr. K Zimmermann 
 
Simon Danell, piano                      Largo-Allegro ur Sonat op 31/2 d-moll L v Beethoven 
 
Alexandra Brorsson, fiol & Presto ur Sonat op 23 a-moll  L v Beethoven  
Fredrik Schützer     
   
 

Programvärd: Alexandra Brorsson  
Aktuell information om vår undervisning under Corona-tider hittar du på vår 
hemsida. Där hittar du också våra sommarkurser och höstens kursutbud.  

www.lundsmusiksalong.se  --- FB LIMUS Musikskola 
 


