Opera med Björling, electro, rock och klassiskt på Stockholms musikfest den 6 juni
Stockholms stora musikfest närmar sig. På nationaldagen den 6 juni kommer alla som
vill att kunna njuta av levande musik från kl 12 till midnatt. Årets upplaga av Make
Musik STHLM är full av variation med fler än 100 fria konserter i hela stan.
På stora scenen vid Norrmalmstorg gäller främst klassisk musik, medan Medborgarplatsen
och Kungsträdgården har mer pop och rock på repertoaren.
Följande är bara ett axplock av allt som finns att välja på:
Kl 12.00 Börja dagen i Rålambshovparken, duka upp för picknick och lyssna på electro/reggae/dancehall.
Kl 13.00 Fortsätt din musikdag i St:a Clara kyrka där världsstjärnan Raymond Björling (Jussi Björlings barnbarn)
bjuder in till konsert.
Kl 14.00 Fortsätta i klassiska tongångar med en pianokonsert med Kim Malmqvist i Adolfs Fredriks kyrka.
Kl 15.00 Förena två intressen vid Edviks konsthall, se en utställning och njut samtidigt av dans och musik av Ida
Long.
Kl 16.30 Släpp loss till The Fix på Medborgarplatsen
Kl 17.00 Bege dig till Rumänska Institutet för lite jazz med gruppen Trigon.
Kl 18.15 Missa inte det unika tillfället att lyssna till Stockholm Harbour Symphony. Strömkajen förvandlas till en
utomhusscen där båtarnas signalhorn förvandlas till musikinstrument.
Kl 19.00 Sväng förbi de mysiga caféerna Mariaberget och Amsterdam & Galleri Aguéli på Söder och lyssna på singoch songwriters.
Kl 19.30 Fortsätt till Franska institutet där det bjuds på fransk indiepop tillsammans med en film.
Kl 20.00 Lyssna till latinska rytmer på Capitol med La Regypska.
Kl 20.30 är det dags att avsluta kvällen med den stora avslutningsfesten på Hornstull Strand i franska tecken med Djduon Acid Washed och electrogruppen Curry & Coco från Frankrike och svenska Dj:erna Gérard Depardieu.

Hela programmet finns här : www.makemusiksthlm.com/program
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