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Jussifesten i Strömshall,
Strömsbruk 5-6/9 2020

Den 6/9 klockan 09.30 berättar Johan
Adlercreutz om Strömsbruks historia med
betoning på Björlingar och ortens industri.

Vi träffas för femtonde året i Strömsbruk strax
norr om Hudiksvall! Här föddes Jussis fader
David och här har Jussi Björling sjungit.

Klockan 09.45 i Strömshall:
Operavännernas före detta ordförande NilsGöran Olve leder först ett samtal med
artisterna om deras karriärer.

Klockan 15 den 5 september i Strömshall
spelar Ströms charmiga Bruksorkester
som uppvärmning av publiken.

Sedan följer ett program i ord och ton :
Trubaduren Jan Hammarlund, som
just givit ut en bok om sopranen Hjördis
Schymberg, samtalar med Nils-Göran
Olve om Hjördis och spelar sånger med
henne. Hon var den sopran som sjöng mest
med Jussi Björling och föddes på Alnön.

Klockan 16 konsert i Strömshall
Sångare: tenoren Fabian Düberg 2019
års mottagare av Operahögskolans
vänförenings stipendium och Anders
Walls Confidencen-stipendium på 100
000 kronor.

För att sova över i Strömsbruk,
kontakta: Kustleden tel 0650-74 00 30.

Sopranen Sabina Bisholt. Hon har sjungit
Mimis roll i La Bohème och Micaelas
roll i Carmen på Kungliga Operan.

För att boka buffé och förköp av entré:
ring Stefan Olmårs tel 0651-26000!!!
Det är begränsat med platser och brukar
bli fullt.

Tenoren Christer Bladin, som har haft en
fin karriär i Europa, medverkar med
sonen Carl-Johan, som spelar klarinett och
fru Jocelyn, pianist som reser världen runt
och repeterar opera med bland annat Placido
Domingo.

Även den som funderar på att åka tåg till
Jussifesten ringer Stefan.
En DVD från konserten säljes senare för 150kr
fritt i er brevlåda. Stefan hör av sig och frågar
om ni är intresserade av denna DVD.

Musikdirektör Lennart Eng ackompanjerar
på flygel. Presentatör Stefan Olmårs.
Efter konserten kan den som anmäler sig
till Stefan Olmårs tel 0651-26000, äta
Noëls erkänt goda italienska buffé, även det i
Strömshall.

Stefan svarar även på övriga frågor.
Endast kontanter. Vi tar inga bankkort.
Välkommen!

Kvällen avslutas i Strömshall med
”Önskekonsert med Jussi”. Vi lyssnar på
inspelningar med Jussi och berättar om
honom.

Stefan Olmårs, sekreterare i Jussi
Björlingsällskapet och ”gärningsman” för
Jussifesten i Strömsbruk
Tel: 0651-26000
Mail: stefanholzpartner@telia.com

Nya CD-skivor med Jussi säljs. De innehåller
tidigare outgivet material.
Sov över i Strömsbruk och upplev söndagens
mycket intressanta program!
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