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I Malmö akademiska kör och orkester samlas 
kvalificerade sångare och musiker från hela 
regionen. Studenter och medarbetare vid Malmö  
universitet samsas med alumner, musiklärare, 
frilansmusiker och andra akademiker och bildar 
två av regionens främsta ensembler inom sina fält. 
Gemensamt formar vi ett akademisk musikliv med 
ambition att engagera och involvera många.  
Vårt spelår vill locka dig som publik men också  
sporra vår lust att musicera. Vi väljer repertoar där  
vi ser att dessa två viljor kan mötas, spelplatser och 
former för våra konserter som vi hoppas ger mersmak.  
  
Välkomna till ett spelår med Malmö akademiska kör 
och orkester!



7/12 - 15:00, 18:00 

Johannes Brahms  
Ein deutsches Requiem
3/11 - 16:00 - S:t Johannes kyrka, Malmö
10/11 - 18:00 - S:t Nicolai kyrka, Trelleborg

Malmö akademiska  
kör och orkester tar 
er undan höstens 

kyliga vindar och ger 
en resa inåt i dubbel 

bemärkelse. I Brahms 
Ein deutsches Requiem möter 

vi döden, de överlevande, sorg och       
 förtröstan inför det som komma skall.



Granen
6/12 - 19:30 

7/12 - 15:00, 18:00 
 S:t Johannes kyrka, Malmö

”Mamma, vakna, sa mumintrollet 
förskräckt. Nånting hemskt har hänt. 
De kallar det jul.” 
 
Vem är den där julen 
egentligen och varför 
är den så hungrig? 
Vad ska man med en 
gran till och framför 
allt, vad är det för 
kläder den 
ska ha?  
 
Varmt  
välkommen 
att fira jul 
med Malmö 
akademiska 
kör och orkester, 
mumintroll och hemuler 
i Tove Janssons saga Granen. Träng ihop  
er i bänkarna och invänta julens ankomst!



Luciakonsert
13/12 - 19:00 - S:t Johannes kyrka, Malmö

I midvinterkvällens kyliga timma stämmer Malmö  
akademiska kör upp i sitt traditionsenliga luciatåg  
tillsammans med Malmö universitets studentpräster.  
Med ljus och värme hälsar vi julen välkommen!  

Biljetter delas ut i S:t Johannes kyrka  
från den 11 november.



Hjärta - smärta
14/2 - 19:30 - S:t Johannes kyrka, Malmö

Vad passar bättre än  
operans stora känslor, pampiga  
melodier och tårdrypande duetter 
på alla hjärtans dag?  
 
Malmö akademiska orkester spelar ut hela  
sitt känsloregister i en kärleksfull konsert med  
solister från Operaakademiet i Köpenhamn.



Bälg
15/3 - 16:00 - S:t Johannes kyrka, Malmö

Malmö akademiska 
kör möter accordeon -  
lunga möter bälg. 
En konsert med  
utgångspunkt i 

instrumentens  
luftströmmar och likheter. 



Tjaikovskijs femma
19/4 - 16:00 - S:t Johannes kyrka, Malmö

Malmö akademiska orkester  
spelar en av hörnstenarna i  
den symfoniska verksskatten.  
    Kom och hör Tjaikovskijs    
     vackra och ödesmättade    
   femte symfoni fylla 

     S:t Johannes valv.



Tillsammans

I mitten av maj slår vi upp ett cirkustält 
någonstans i Malmö och fyller det med  
Malmö akademiska kör och en före- 
ställning för barn om utanförskap.  
Håll utkik efter mer information! 



Sommarkonsert 
6/6 - 16:00 - S:t Johannes kyrka, Malmö

En vänlig 
grönskas rika 

dräkt har smyckat  
       dal och ängar och som 

ett led i ensemblernas förberedelse  
inför sin årliga turné sjungs nationaldagen  
in med repertoar som ska med på resan.  
Välkomna att fira med oss!



Biljetter till konserterna i S:t Johannes kyrka kan köpas 
hos Kulturcentralen eller i dörren.  
Vi tillämpar valfri entré på de flesta av våra konserter 
- detta då vi vill göra dem tillgängliga för så många 
människor som möjligt, men också för att hålla igång 
en debatt om tillgång och kostnader i kulturen. Vad 
ska kultur kosta, vem ska betala och hur mycket? 
I dörren betalar du alltså en valfri summa och på 
Kulturcentralen finns några olika priser att välja mellan. 
Välkomna! 
 
 
 
 
 
 
Vill du ha uppdateringar om oss? Besök vår hemsida 
där du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev eller följ 
ensemblernas sociala kanaler: 

www.mau.se/om-oss/musik 
www.facebook.com/malmoakademiska 
@malmoakademiska 
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