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– musikaliska broderier med trådar ur folkmusik och barock  

- LISAS -
Lisa Rydberg & Lisa Långbacka

Duon där två röster blir en                                         

Tioårsjubilerande lisas består av accordeon-
isten Lisa Långbacka och Lisa Rydberg, barockvio-

linist och riksspelman. 
 Duon bildades efter att Lisa och Lisa från varsitt håll 
fått höra: ni borde spela tillsammans! Samarbetet fick 
en kickstart vid ebu Folk Festival i Kroatien och sedan 
dess har Lisas framträtt i Europa, Kanada och USA.  
 Debutalbumet Fiddle and Accordion Conversations 
hyllades av kritikerna och valdes till ett av århundradets 
viktigaste folkmusikskivor i tidningen lira samt tillde-
lades Manifestpriset 2018 i kategorin Årets folk. 
 lisas har samarbetat med artister som Lena Wil-
lemark, Sofia Karlsson, Joakim Milder och norska 
stråkorkestern Trondheimsolistene. 
 År 2019 tilldelades ensemblen Sigvard och Marianne 
Bernadottes stipendium för sitt “nydanat traditionella” 
samspel och musicerande
 I kväll bjuder lisas  på musik från duons kommande 
album; traditionella spelmanslåtar varvas med egna 
kompositioner, där varje stycke har sin egen varsamt 
utmejslade karaktär med drag av barock, nutida konst-
musik och tango. 
 Som ett radband av pärlor i vackert ljus och färgspel.

duolisas.com  |   facebook.com/duolisas/

Lisa Rydberg, riksspelman och barockviolinist, är     
utbildad vid Kungliga musikhögskolan. Hon är den 

första någonsin i Sverige att gå en kombinerad utbild-
ning i klassisk musik och folkmusik. Hon har även er-
hållit Diplom på barockviolin.
 Lisa är numera frilansande musiker med ett brett 
register. Hon utgör ena halvan av hyllade duon Bach 
på svenska och har turnerat flitigt med grupper som 
Jul i folkton och Sofia Karlsson band. Lisa har gett ut 
sex skivor i eget namn och kan därtill höras på en rad 
skivor med artister som Nicolai Dunger, Sofie Live-
brant, Thomas Di Leva, Ane Brun och Ulf Lundell. 
 1999 blev hon Riksspelman och har även tilldelats 
Pekkos Gustafs hederspris samt Spel Stinas medalj. 

lisarydberg.com

Lisa Långbacka, accordeon, rör sig mellan skilda  
musikaliska världar; från samarbeten med pop-, 

jazz- och folkmusiker till opera och teatermusik. 
 Hon har blivit utsedd till Årets Dragspelare av Sver-
iges Dragspelares Riksförbund och har turnerat med 
artister som Tomas Ledin, Cullbergbaletten och Musica 
Vitae. 
 2017 var Lisa Långbacka musikproducent för Nobel-
banketten där hon även medverkade som musiker och 
kompositör. Året därpå erhöll hon STIMS pris Årets 
kompositör vid Folk- och Världsmusikgalan. På upp-
drag av Sveriges Radio P2 skrev hon 2019 verket Trans-
formationer för, piano stråkkvartett och accordeon.

lisalangbacka.com
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Happy New Hugo ~ Lisa Långbacka

Viridis ~ Lisa Rydberg 
Hornpipe ur Abdelazer Suite ~ Henry Purcell

Sarabande ur Suite II i g-moll ~ Henry Purcell 
Sarafour ~ Lisa Rydberg 

Rondeau ur The Fairy Queen ~ Henry Purcell

I gryningen ~ Lisa Rydberg 
Polska efter Timas Hans ~ Trad.

Himmelen i trapphuset ~ Lisa Rydberg 
Brudfärden ~ Lisa Långbacka

Polska efter Anna Berglund ~ Trad 
Charlie! ~ Andy Cutting

Somran ~ Lisa Långbacka 
Sixth Day ~ Lisa Långbacka

Ad meridiem ~ Lisa Rydberg
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Söndag 19 juni kl 19, Järnboås kyrka
          ITALIEN MÖTER BERGSLAGEN, 2
            Katarina Andreasson violin, Elicia Silverstein violin och
            Mauro Valli cello

Måndag 20 juni kl 19, Bryggeriet Nora
           BAROCK OCH FOLKMUSIK
               Erik Rydvall nyckelharpa och Kristine West flöjter. En kväll då vi bland annat  
            får möta Bach mitt i Nora Arts utställning Återkomst. Förköp!*

Tisdag 21 juni kl 19, Vikers kyrka
        MUSIKALISKA BRODERIER MED TRÅDAR UR  
        FOLKMUSIK OCH BAROCK
            Lisas – Lisa Långbacka accordeon och Lisa Rydberg violin
            Duon där två röster blir en

Onsdag 22 juni kl 19, Nora kyrka 
        FESTKONSERT med Festivalorkestern
             Medverkan av alla kursdeltagare, instruktörer,
            musiker från Svenska kammarorkestern.
            Samt Elicia Silverstein violin, Mauro Valli cello,
            Lisa Långbacka accordeon och Lisa Rydberg violin.
            Dirigent Katarina Andreasson

Onsdag 22 juni kl 12.12, Nora kyrka 
        LUNCHORGEL
             Marie J:son Lindh Nordenmalm, orgel
              Fri entré. Kollekt till Nora/Bergslagens kammarmusikförening

Lördag 18 juni kl 19, Nora kyrka
         ITALIEN MÖTER BERGSLAGEN, 1
            Duo Silverstein - Valli
            Elicia Silverstein violin & Mauro Valli cello

Biljetter: säljs vid entrén 1 tim före konsert den 18, 19, 21, 22/6.
*Förköp! 20/6 (även 22/6) hos Leon. Sandberg. Bosättningsaffär, Nora 0587-100 71 +bokavg. 10 kr. 

Biljettpris: Ordinarie 200 kr. Ungd tom. 20 år fri entré. Medlemmar 170 kr. 

följ oss på facebook  |  norakammarmusikfestival.nu

17 - 23 JUNI 2022

För tionde gången!
En hel vecka med 
fantastisk kammarmusik i Nora

 
Väl mött igen den 16-22 juni 2023, Nora kammarmusikfestival – 10 års jubileum

Helge 
Axelsson 
Johnsons 
stiftelse

Med stöd av
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https://www.facebook.com/norakammarmusikfestival/
http://www.norakammarmusikfestival.nu

