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publik. Till stor del bestar orkestern av dalfolk (vilket i repertoaren
utmarks med folkmusik pa Kruthornsvis). Nyligen stod man som
vardar for en stor studentorkesterfestival i Uppsala.

lordaq 9 juli 20.30 Rattvlks kyrka

Dale Warlaod Singers

Alberto Ginastera
(f 1916)
Johannes Brahms
(1833-·1897)
Lars Edlund
(f 1922)
Olivier Messiaen
(f 1908)
Charles Ives
(1874-1954)
Wiiliam Schumann
(f 1910)
Maurice Durufle
(f 1902)
Eskil Hemberg
(f 1938)
Spirituals och
folksanqer

Lamentations

Warum ist das licht gegeben dem Muh-
seligen?
Gloria for tenorsolo och blandad kor

o Sacrum Convivium

Psalm 90 for blandad kor, orgel och
elaqverk
Carols of death

Ubi caritas

Messad "oggi for fem solister och
blandad kor

'Dale Warland Singers ar en amerikansk, halvprofessionell kor,
verksam i Saint Paul/ Minneapolls-omradet. Den bestar av ca 40
sanqare. Koren frarntrader dels med egna a capella-program, dels
tillsammans med Saint Paul Chamber Orchestra. Man har gjort
grammofoninspelningar med svenska korverk for STIM:s rakninq
med sikte p,a den amerikanska publiken.

lordaq 9 juli 21.00 ,~IIVi bystuga Leksand _r0;.

Bystugukvall - .spelmanamuslk ocH _gJ~s
Spelman fran Leksand

Ullvi bystuga, ca 4 km fran Leksands centrum, ar vackert belaqen
pa en sydsluttning med utsikt over sydostra Leksandsbergen ned
emot Siljan. Ullvi ar ett gamma It ortsnamn och betyder offerplatsen
(vi) for guden Uller. I bystugan - i Ullvi och i andra byar - halles
brollop och sarnkvarn. Har hailer aven byarnannen sina stammer
for byalaqets administrativa uppgifter.

lordaq 9 juli 21.30 Forsamlingshemmet Hattvik

Spelman fran Ostbjorka

Den lilla rattviksbyn Ostbjorka kan som fa andra byar visa upp en
rikedom pa bade spelrnan och latar. Har har folkmusiken satts hoqt
i kurs sedan generationer, naqot man till stor del qor fortfarande.
Denna musikstund ger tillfalle att Iyssna till I,atprakten fran Ost-
bjorka i narbild.

lordaq 9 juli 22.30 Leksands kyrka

Musik i kyrkan
Anna Wallin blockflojter och sang
Per EgiJ Hovland blockflojter, cembalo och orgel

Dietrich Buxtehude Preludium och fuga, 9 dorisk for orgel
(ca 1637-1707)
Anonymus Aria-Rondeau for altblockflojt
(1700-talet)
Georg Philipp Telemann Sonata d-moll for 2 altblockflojter
(1681-1767) Largo.-Vivace.-Gratioso.-Allegro.
Andreas Hammerschmidt Canzon i tre stammer for 2 sopranblock-
(ca 1611-1675) flojter och cembalo
Diego Ortiz 3 Ricercarer for alt-, sopraninoblock-
(d. 1601) flojt och orgel
Thomas Morley Fantasie "II torello" for tenor- och
(1557-1603) basblockfio]t


