«Vokalensemble Dilettanti» från Schweiz presenterar klassisk musik, jazziga låtar
och folkvisor från Schweiz och Sverige under ledning av Max Aeberli
(Singö/Schweiz). Claudia Dischl spelar piano och folkmusikgruppen «Baktakt» från
Herräng spelar upp med nyckelharpa, fiol, flöjt och sång.
Varmt välkomna till denna musikaliska godbit!

Vokalensemble Dilettanti, ledning Max Aeberli
Folkmusikgruppen Baktakt, Herräng
Singö Bygdegård
Svenska kyrkan, Väddö forsamling

Öregrund kyrka , Söndag, 5. Augusti, kl. 18.30
Lövstabruk kyrka , Onsdag, 8. Augusti, kl. 19.00

Vokalensemble Dilettanti från Schweiz på körresa i Sverige
Vokalenseble Dilettanti bildades 1994 av körledaren Max Aeberli. Alla sångare har
stor körerfarenhet, de uppskattar det musikaliska fodrandet och realiserar gärna nya
höga mål. De möts oregelbundet för träning och projekt. Förberedelse och
fördjupning av noterna har sångarna eget ansvar för.
Repertoaren innehåller traditionell klassisk sånglitteratur men även experimentella,
moderna verk som är tillrättalagda för små ensembler.
Kvalitetskravet är högt – därför kan man som konsertbesökare bli lite förvånad
eftersom begreppet „Dilettant“ betyder amatör, lekman, fuskare. En bra
karaktärisering av begreppet finns i boken från Heimeran/Aulich ”Das stillvergnügte
Streichquartett”: ”... när man talar om Dilettanterna handlar det inte om folk som inte
kan någonting, utan om sådana som gör något mycket bra som de inte måste!”
En majoritet av medlemmarna och körledaren, Max Aeberli, bor i regionen runt
Rapperswil-Jona, en liten stad i östra delen av Schweiz. Staden ligger underbart vid
Zürichsjön med blick mot alperna.
Denna andra körresa möjliggjordes på grund av personliga relationer till Sverige och
speciellt till Singö/Grisslehamn från körledaren Max Aeberli och sin fru Katharina
som bor på Singö på sommarn. Tillsammans med Claudia Dischl, pianist, glädjer sig
Vokalensemblen att presentera klassisk musik, jazziga låtar och folkvisor från
Schweiz och Sverige.
Mycket speciellt och roligt är denna gang att Folkmusikgruppen «Baktakt» är med och
spelar upp! En liten grupp som uppträder med nyckelharpa, viol, flöjt och sjungande
barnbarn för att underhalla med svensk folksmusik och visor.
Varmt välkomna till denna musikaliska godbit!
Vokalensemble Dilettanti Schweiz
Folkmusikgruppen «Baktakt» Herräng
Kontakt: Katharina Schulthess Aeberli + Max Aeberli
Tel. +41 79 471 55 43 (Schweiz)
Tel. 076 425 43 78 (Singö)
www.dilettanti.ch

