
Lövstabruks kulturförenings sensommarprogram inkl. 
arrangemang under VALLONBRUKSVECKAN i augusti. 

Leufsta bruk – representerar industrihistoria, vetenskapsintresse, musik. 

Tisdag 12 aug. 18.00. SOMMARSAMTAL 8.    
Lars Werdelin, paleontolog, Naturhistoriska Riksmuseet: Människans släktträd behöver ritas 
om! Senare års skelettfynd av Homo sapiens äldre släktingar har givit ny kunskap om vår arts 
evolutionära historia. DNA‐forskningen har också på ett dramatiskt sätt bidragit till ökad insikt 
om “det mänskligas” egenart. Lars Werdelins forskning finns vid fronten av en 
kunskapsutveckling, som handlar om oss själva och om vår självbild. Samverkan med ABF. 
Stora gatan 9

                                     

Lördag 16 aug. 13.00. (Obs. dag och tid!) SEMINARIUM/SOMMARSAMTAL 9
Två Uppsalaforskare presenterar aktuella rön om kosmopolitism i svensk historia: 
Jonas Monié Nordin, docent i historisk arkeologi: Från Guldkusten till Slavkusten – de Geer 
och Svenska Afrika Kompaniet; Göran Rydén, professor i ekonomisk historia: Stångjärnet 
från Lövsta, slavhandeln och slaveriet. Medverkar gör även konstnär Carl Johan De Geer, vars
utställning kring seminariets tema visas. Lokal: Skolan/bygdegården i Lövstabruk. I 
Studierummet finns samtidigt Ingvil Stilles akvareller med motiv från uppländska bruk. 
Samverkan med Lövstabruks Bygdegårdsförening och ABF. Entré: 100:‐.

                                                                      

Söndag 17 aug. 17.00 KONSERT - i anslutning till gästbesök från Vallonien med –
Hans Hellsten vid Cahmanorgeln.
Vi erinrar om den protestantiska kultur, kalvinismen, som vallonerna kom från och välkomnar
alla som intresserar sig för bakgrunden till orgelkonsten och arkitekturen i Leufsta bruk (Se 
Bedoire, Hugenotterna, 2009). Hans Hellsten, professor i orgelspel vid Malmö Musikögskola, 
tonsättare, författare (Se Instrumentens drottning 2009, där Cahmanorgeln i Leufsta bruk ägnas 
stor uppmärksamhet), bor i Nimes, en protestantisk trakt i Frankrike, och kommer att (även på 
franska) presentera Cahmanorgeln samt sitt konsertprogram. Samvaro i Orangeriet. Samverkan 
med Hållnäs‐Österlövsta församling/Föreningen Vallonbruk i Uppland. Entré 100:‐. 
                                                                                                       

                                                                                                           VÄND!



Lördag 23 aug. 14.00. KONSERT “Dåtid nutid framtid”, kammarmusik från skilda 
epoker. Henrik Johansson och Gunilla Sundin med Vänner. På programmet bl. a Stravinskijs 
Våroffer i arrangemang för blåsarkvintett! Leufsta Bruks kyrka. Fri entré.
 

Söndag 24 aug.14.00. LJUDKONSTföreställning i trädgården Stora gatan 9: Elektronisk 
musik, live elektronik. Samverkan med EMS, Elektronmusikstudion i Stockholm, som sedan 
flera decennier inspirerar till och utvecklar ny musik, och IDKA, Institutet för digitala konster 
med bas i Gävle; dess medlemmar består av komponister och performanceartister, aktiva
inom digitala medier. Regissör/producent: Pär Johansson, kompositör. 6:e upplagan. Fri entré.
Samverkan med ABF.

 

 

Söndag 20 sept. 16.00. KONSERT
Bengt Tribukait framför på cembalo och orgel J.S. Bachs älskade Goldbergvariationerna.
Tribukait är internationellt känd organist/pianist, vars CD‐inspelningar (t.ex. på Cahmanorgeln) 
av Bachs Die Kunst der Fuge samt annan äldre och nyare musik rönt stor uppskatt- ning. Leufsta
bruks kyrka. Samverkan med Hållnäs-Österlövsta församling/ABF. Entré: 100:-

 

Söndag 21 september 14.00 i Leufsta herrgård
Operaimprovisatörerna                   
Tre professionella operasångare och en pianist kastar sig handlöst ut i operaimprovisationer, inspirerade 
av bl a Mozarts musik. Publiken föreslår operans handling. Improviserade arior och ensembler och man 
kan vänta sig åtrå, förälskelse och hämnd. Operaimprovisatörerna är Sveriges enda professionella 
operaimprovisationsgrupp och har funnits sedan 2007. Ensemblen vill förnya och utveckla operakonsten
och nå ut med opera till hela folket och utanför operahusen.”Vi vill roa folk, men också störa och beröra
– och detta i samspel med publiken. Kanske har du redan bestämt dig för att opera är tråkigt – låt oss i 
så fall förföra dig med en operaform som du aldrig förut skådat!” Entré 100:- (inkl. afternoon tea). 
Prod.: Musik i Uppland/Orkesterkarusellen.

Arrangör: Lövstabruks Kulturförening/Stiftelsen Leufsta/Tierps kommun. Biljettinformation: Birgitta Östlund 
0294 31129  Lövstabruks kulturförening http://lovstabruk.parjohansson.se/ Tel.: 0294 31129 eller 0294 31070 (Turistinfo)
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