
Program
Onsdag 16/6 Askanäs Kammarensemble hyllar Beethoven och framför den  
 majestätiska, pianokonsert nr 5 ”Kejsarkonserten”.

Torsdag 17/6 Anabel Montesinos. Temperament, glöd och oemotståndliga rytmer  
 från en av Spaniens klarast lysande gitarrstjärnor.

Onsdag 30/6 Peter Jablonski. Upplev en magisk kväll tillsammans med den  
 världsberömda pianisten från Lyckeby i Småland.

Torsdag 1/7 Siqueira Lima. Världsduon från Brasilien firar tangomästaren  
 Ástor Piazzollas 100-årsjubileum.

Onsdag 7/7 Malena Ernman och Mats Bergström bjuder på en kväll med musik  
 av Mozart, Rossini och örhängen från tidlösa musikaler.

Torsdag 8/7 Johan Dalene och Julien Quentin. Svenskt stjärnskott på violin möter  
 fransk pianist och spelar bland andra Ravel, Sibelius och Prokofiev.

Tisdag 3/8 Yamandu Costa. Den genialiske gitarrvirtuosen från Brasilien trollbinder  
 sommarkvällen med sin 7-strängade gitarr. 

Onsdag 18/8 Magnus Holmander och Irina Serotyuk. Musikanteri och magi i världs- 
 klass med klarinett och accordion i elegant samspel.

Torsdag 19/8 Joel Lyssarides Trio spelar lyrisk pianojazz med en gnutta svenskt  
 vemod och en blinkning till klassiskt musik.

Onsdag 25/8 Amalie Stalheim. En av Nordens mest spännande unga cellister spelar  
 musik av Bach och den finska tonsättaren Kaija Saariaho.

Torsdag 26/8 Stenhammar Quartet + hemlig gäst. En av Skandinaviens främsta  
 stråkkvartett spelar Schuberts kvintett, kompositörens hyllning till  
 Mozart och Beethoven.

Biljetter:  tickster.com  Endast förbokade biljetter. Begränsat antal.

Tider:  17.00 Entrén öppnar, Cajsas kök finns på plats och erbjuder mat  
  och dryck med lokala smaker. Alkoholfritt evenemang. 
 19.00 Konserterna börjar.

Njut av levande musik och god mat under ljusa sommarkvällar i Botaniska trädgården.  
Artister av internationell klass bjuder på klassisk kammarmusik,  

latinamerikanska rytmer och lyrisk jazz med en gnutta svenskt vemod.

Arrangör:                                   Sponsorer och samarbetspartners:
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Garden

 Music in the Garden arrangeras i samarbete med Uppsala Internationella Gitarrfestival. 
 Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


