Välkomna till Svenska Orgelsällskapets årsmöte – BlekingeOrgel – 2022
För tredje gången inbjuder vi till Svenska Orgelsällskapets årsmöte i Karlskrona med omnejd –
BlekingeOrgel – som kommer att äga 13-15 maj 2022.
Programuppläggningen blir densamma som var planerat för 2020 (se Orgelforum 4/2019). Vi
börjar på fredagen 13 maj då Ludger Lohmann ger första delen av en masterclass i Fredrikskyrkan i Karlskrona och avrundar efter söndagens konsert med Oscar Rutberg med andra delen
av Lohmanns masterclass. Allt beräknas vara klart 17.15 för att ge möjlighet att nå det sista tåget
från Karlskrona (17.47) med anslutningar till Stockholm och Göteborg. Se också programöversikten som finns här på hemsidan. Ett detaljerat program kommer att läggas ut i mars 2022.
Bokning av hotell: Var och en får själv boka hotellrum (uppge Svenska Orgelsällskapet) och
betala direkt till hotellet: Hotell Conrad & Hotel Aston, adress: Västra Köpmansgatan 12, 371 34
Karlskrona, tel.: 0455-36 32 04, e-post: info@hotelconrad.se Dubbelrum/natt 1.190 kr (1.190 kr
per person för två nätter) och enkelrum/natt 990 kr (1.980 kr för två nätter). Hotellets deadline för
bokning är 1 april.
Det går också att boka rum på Drottninggatans Vandrarhem, Drottninggatan 39, 371 32
Karlskrona eller Trossö Vandrarhem, Nya Skeppsbrogatan 1, 371 33 Karlskrona. Här kan var och
en själv ta kontakt och boka lämpligt boende. Var ute i god tid!
Beställning av mat och bussresor görs genom insättning av 1.500 kr/person (studenter 950 kr)
på Svenska Orgelsällskapets plusgiro 431 31 10-1 senast 15 mars. OBS! Glöm ej att meddela
namn och adress!
Anmälan som aktiv till masterclassen med Ludger Lohmann ska ske senast 1 april
(tillsammans med angivande vad man vill spela) till Hans Fagius tel. 076-214 04 82, e-post:
hans.fagius@gmail.com Kursrepertoar blir tysk romantisk musik av tonsättare som Mendelssohn,
Schumann, Reger, Brahms, Rheinberger, Karg-Elert. Vi räknar med maximalt 8 aktiva.
Önskemål om specialkost meddelas senast 1 april till Hans Fagius. Tel. och e-post, se ovan.
Eventuella frågor kan ställas till Hans Fagius, tel. och e-post – se ovan.
BlekingeOrgel arrangeras av Svenska Orgelsällskapet i samarbete med samverkade församlingar,
Musik i Blekinge och Sensus och med bidrag från Kungliga Musikaliska Akademien,
Lunds stift, Sodalitium Majus Lundense samt Goethe-Institut Schweden.

