
Välkommen till en helg full med det bästa harpvärlden kan erbjuda: 
konserter med internationella gästartister, besök av en av Europas främ-
sta harptekniker och medverka själv i workshops/kurser på olika nivåer, 
en harporkester; och upplev gemenskap med andra harpister under 
helgen.

För åttonde året ordnas den populära Öresunds HarpHelg.  Detta even-
emang har vuxit fram med syfte att främja harpans roll i Skandinavien. 
Detta samarbete mellan svenska och danska harpister vill kunna erbju-
da undervisning och konserter av hög kvalitet, samt skapa utrymme för 
gemenskap mellan harpister. I år är Salvi Harps huvudsponsor, spon-
sorer är även Musik i Syd och Palladium.

Ta chansen att provspela någon av Salvis harpor, passa på att ställa 
frågor till deras skickliga harptekniker. Kanske Du sedan kör hem med 
en ny harpa?

Välkommen att sitta ner och prata harpa tillsammans med andra in-
tresserade:
Är det för få eller för många harp-happenings i Sverige / Skandinavien?
Kan vi / vill vi samordna aktiviteter?
Vill vi ha ett forum på internet för utbyte av information? m.m.

Master Class med Park Stickney
Du inbjuds att spela ett stycke, eller att sitta och lyssna medan Park 
coachar en elev. Välkommen med såväl klassiska stycken som jazz. 
Även om Park Stickney är vida känd inom jazz; glöm inte hans storhet 
även inom den klassiska repertoaren.

Nordisk harporkester
En harpensemble med både klaff- och pedalharpor. Kom och delta, alla 
nivår,  alla åldrar! Aktiviteten leds av Susan Enochsson. Ni får noterna 
i förväg för inlärning. Repertoaren anpassas för nybörjare, för de som 
spelar på gehör, och för de som spelat en längre tid. Vår förhoppning är 
att denna unika samling ska kunna få en fortsättning i framtiden där vi  
kanske träffas t ex  i läger- och/eller konsertsammanhang.

Harplärare - Diskussionsträff
Vi hoppas att det finns intresse hos harplärare i Skandinavien att träf-
fas och diskutera undervisningsmaterial, metoder, betygsskalor etc. Ta 
med dina frågor och bästa tips; låt oss lära av varandra! 

Föreläsning/Demonstration
Davide Arduino, auktoriserad harptekniker från Salvi, kommer att 
demonstrera och föreläsa om skötsel av harpan, vilket underhåll du kan 
ta hand om själv hemma, och erbjuder massor av nyttig information för 
harpägare! 

Konsert
Lördag kväll öppnar Vincenzo Zitello vår konsert, på sin förstärkta 
keltiska harpa. Park Stickney tar vid andra delen av konserten, coh spe-
lar på Salvi Echo, en elförstärkta pedalharpan. Tipsa alla dina musikin-
tresserade vänner om den här konserten; en sällsynt musikaliskt njut-
ning av högsta kaliber. 

Jazzkurs
Park presenterar några förekommande jazz-kadenser och lär ut ett par 
standardlåtar. För pedalharpa.

Keltiskharpa kurs
Zitello tar med klaffharpister genom låtar som ni får före festivalen, att 
lyssna på och förbereda. Ni blir coachade genom varje stycke, med 
förklaringar kring ornamentering och specialtekniker. Styckena är från 
den keltiska reportoaren. 

Avslutning
En lunchbuffé finns, och en avslutningskonsert underhåller.  Alla del-
tagare välkomnas att spela, enskilt eller kursvis med läraren; Nordisk 
harporkester är här en självklarhet. 

Park Stickney är ett världsnamn. Hans musik spänner över jazz, klas-
siskt och rock. Hans stora begåvning som harpist har gjort honom efter-
frågad både som lärare och musiker i många olika konstellationer. För 
Park finns inga hinder. ‘Harpan klarar allt’  är hans åsikt. Park är numera 
bosatt i Schweiz men har hela världen som arena.

Vincenzo Zitello har en bred musikalisk bakgrund och spelar även 
traversflöjt och viola. Hans intresse för keltisk musik har varit stort;  han 
har arbetat med Alan Stivell, är aktiv både som konsertartist och vad 
gäller skivinspelningar,. Han har dessutom komponerat en version av 
‘Ave Maria’ som framförts för påven 1995. En efterfrågad lärare och en 
spännande artist som vi välkomnar till Sverige för första gången.
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En helhetsupplevelse kring harpan!
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Program

OBS
Med reservation för ändringar i programmet.

KOStnad
600 SEK. Detta ingår: undervisning i aktiviten/-erna Du väljer, 
konsertinträde och lunch på söndagen.

anmälan
Sker senast 10 mars till susan.enochsson@gmail.com
Ange:
1. namn, adress, mailadress och mobiltelefonnummer
2. hur många år du spelat harpa
3. om du tar med egen harpa (vi ser gärna att Du gör detta)
4. vilka kurser/aktiviteter Du vill delta i 
 (möjligheten att delta i flera finns så länge schemat fungerar)
5. eventuell specialkost

OBS
Reservation för ändringar i programmet. 
Målet är att alla deltagare kan få ut så mycket som möjligt. 

FrågOr
Har du frågor angående HarpHelgen, 
maila  susan.enochsson@gmail.com, lia.lonnert@comhem.se, 
julia.ahman@yahoo.se

Vi ses!
Stort tack till våra generösa samarbetspartners!
Musik i Syd, Palladium, Kristianstads kommun, Musikskolan 
i Kristianstad, Riksförbundet Unga Musikanter, Friends of the 
Harp Kristianstad och SALVI HARPS.

Söndag
11.00 - 13.00 
Jazz Class, workshop 
med Park Stickney

11.00 - 13.00  
Workshop för keltisk harpa 
med Zitello

13.00 
Avslutningskonsert
Lunchbuffé

Lördag
10.00 - 12.00
Master Class med Park Stickney

11.00 - 13.00
Nordisk harporkester

13.00-14.00 
Lunch

13.00 
Harplärarmöte (Ta med matsäck!)

14.00 
Lär dig sköta om och reparera 
din harpa med Davide Arduino 
(föreläsning / demonstration)

15.00

Nordisk harporkester

18.00
Konsert med Zitello och Stickney


