PRESSMEDDELANDE

Fler får upptäcka ny musik under Kalmar Stadsfest!
Årets upplaga av Kalmar Stadsfest går av stapeln 10-12 augusti. Nytt för i år är att Kalmar
Musiksällskap får stöd av mångfaldsprojektet Ny(a)modigheter att arrangera en Opera singalong med Rickard Söderberg för att locka en ny och bredare publik att upptäcka opera.
Kalmar Musiksällskap har fått stöd av Ny(a)modigheter – ett treårigt rikstäckande mångfaldsprojekt i
regi av Musikarrangörer I Samverkan och PostkodLotteriets Kulturstiftelse – för att locka en ny och
bredare publikgrupp som kanske överhuvudtaget inte brukar lyssna på, än mindre sjunga, opera. Det
gör man genom att på fredag 11 augusti bjuda på en mycket annorlunda konsert, en Opera singalong med välkände operasångaren Rickard Söderberg på Stortorget.
Publiken förväntas bestå av flera tusen personer i alla åldrar som engageras i allsång där Rickard
Söderberg lyfter fram den klassiska operamusiken. Att konserten anordnas under Kalmar Stadsfest
bland en mängd andra aktiviteter på Stortorget borgar för en mycket differentierad publik där många
kanske inte tidigare besökt konserter av denna typ, hoppas Kalmar Musiksällskap.
– Ny(a)modigheter ger stöd till konsertarrangörer för att uppmuntra dem att göra det där ”lilla extra”
med sitt program. Under Kalmar Stadsfest handlar det om att locka en helt ny och bredare publik att
uppleva opera, säger Ny(a)modigheters projektledare Lisa Löfgren.
Andra exempel på konsertidéer som fått stöd av Ny(a)modigheter runt om i landet är en
kammarmusikkonsert exklusivt för barn, en konsert med tv-spelsmusik i jazztappning, en heavy
metal-festival med jämställd line up, och en midsommarfestival som riktar sig till nyanlända
svenskar.
Ny(a)modigheter vill möjliggöra för arrangörer att sprida livemusik till fler och till nya publikgrupper
över hela landet. Projektet ger med finansiering av PostkodLotteriets Kulturstiftelse ekonomiskt stöd
till konsertarrangörer som vågar utmana sig själva och rådande strukturer.
Opera sing-along med Rickard Söderberg
Tid: Fredag 11 augusti kl. 16.00
Plats: Stortorget, Kalmar
FÖR MER INFORMATION om Ny(a)modigheter, kontakta projektledare Lisa Löfgren, 08-407 17
41, lisa@svenskjazz.se, eller presskontakt Kjell Holmstrand, 0705-52 28 18, kjell@knowrelations.se,
och för mer information om Opera sing-along i Kalmar, kontakta Malin Moessner, Kalmar
Symfoniorkester, 0732-71 77 13.

Alla konserter som beviljats bidrag hittar du här!

