
Under våra två kursdagar helgen den 24–25 september blandar vi barockens 
tonflöde med folkmusikens låttradition i ett givande och tagande av musikaliska 
erfarenheter. Instruktörer och konstnärliga ledare för kursen är organist LUKAS 
ARVIDSSON, riksspelman på fiol, och TORBJÖRN NÄSBOM, riksspelman på 
nyckelharpa. Lukas och Torbjörn har ett nära samarbete som utmynnat i många 
konserter i bland annat Lövstabruks kyrka där de framfört musik från olika 
epoker och traditioner. Tillsammans med dem söker vi oss denna gång in bland 
fugor och polskor i ett musikaliskt rum där våra instrument utmanar den gamla 
barockorgeln. Som avslutning på kursdagarna genomför vi på söndagseftermid-
dagen till sammans med orgeln en konsert inför publik.

Förutom undervisning och låtinlärning har Lukas lovat att presentera orgeln 
och dess historia. Vi kommer även att ges möjlighet att följa med på en guidad 
visning av instrument samlingen på herrgården samt göra en kulturhistorisk 
vandring genom Lövstabruk för att ta del av brukets historia.

Måltider och övernattning sker i regi av Lövstabruks Värdshus. Värdshuset har 
fullständiga rättigheter och bastu finns i anslutning till inkvarteringen. För 
lektioner och repetitioner har vi tillgång till Ateljé Orgelisten i skolbyggnaden, 
Annexet invid kyrkan samt själva kyrkolokalen. Kursdeltagandet är begränsat till 
20 personer så passa på att anmäla dig så snart som möjligt för att vara säker 
på att komma med. 

Väl mött i Lövstabruk! 
Kerstin Kåverud, kontaktperson och kursansvarig

Cahmanorgeln i Lövstabruks kyrka (längst t v), Lukas 
Arvidsson, organist i Tierps pastorat och riks spelman  
på fiol (ovan t v) samt Torbjörn Näsbom, riksspelman  
på nyckelharpa (ovan t h).

I Lövstabruk finns en av Europas bäst bevarade barockorglar, tillverkad 1728 av Johan Niclas 
Cahman. Tillsammans med detta mäktiga instrument arrangerar Föreningen Nyckelharpan hösten 
2022 en kurs för nyckelharpsspelare med barockmusikaliska förtecken. Välkommen att delta i ett 
spännande möte mellan strängar, stråkar och orgelpipor.

– barockmusik och folktradition i bruksmiljö

INfORMATION Och ANMÄLAN

Plats: Lövstabruk, Tierps kommun

Tid: Lördag 24 september till söndag  
25 september. Tid för samling på lördags-
morgonen och för avslutningskonsert i 
kyrkan meddelas senare.

Kostnad: 1.900 kr 

Boende: Del i dubbelrum inkl frukost, 
Lövsta bruks Värdshus. Enkelrum mot  
tillägg.

Övriga måltider: Två luncher, en middag  
samt fikapauser ingår i anmälningsavgiften.

Intresseanmälan: Snarast till Kerstin Kåve-
rud, 0770-3999298, kerstin@sjobod10.se

OBS! En förutsättning för kursen är att vi 
blir en grupp om 20 deltagare. Om vi mot 
förmodan skulle vara tvungna att ställa in 
evenemanget kommer inbetalad kursavgift 
att återbetalas.

Medtag eget instrument och inspelnings-
utrustning. Viss spelvana krävs.

Nyckelharpa och cahmanorgel
Anmäl dig till höstens spelkurs i Lövstabruk!


