Till följande konserter har Musikens Hus Vänner 25 % rabatt.
Onsdag 21 januari 19.00 Sal C
K.R.O.P.P
Tema: Konst vs kultur. Hur förhåller sig den samtida koreografen till kulturen? Kan vi
någonsin vara fria från kultur? Är konstnären en nationslös individ eller finns det kollektiva
konstyttringar? Dansverk av Joan Laage (USA) och Satoshi Kudo/KUDO (Japan/Sverige). De
båda koreograferna samtalar också med SU-EN.
Lördag 24 januari 19.30 Sal B
Nino Ramsby Ludvig Berghe Trio
Visa och jazz i mästerlig förening Med sin kombination av visa och jazz har Nino Ramsby
Ludvig Berghe Trio förnyat det musikaliska landskapet.
Onsdag 28 januari 19.00 Stora salen
Recomposed by Max Richter
Framförd av Daniel Hope och Trondheimsolistene Daniel Hope gestaltar kompositören Max
Richters varmt suggestiva och mycket uppmärksammade omtolkning av Vivaldis Årstiderna
tillsammans med TrondheimSolistene.
Lördag 31 januari 19.30 Stora salen
Irländskt!
Pubspelningar, workshops och konserter En lördag med irländska tongångar. Workshops,
pubspelningar och konserter.
15.00 Sal B
Sharon Shannon med Alan Connor
19.30 Stora salen
Lúnasa och Lynched
Fredag 6 februari 20.00 Sal B
Yung Lean & Sad Boys
Vackra sorgsna beats med tv-spelsestetik I Sverige blev Yung Lean våren 2014 nominerad till
P3 Guld i kategorin hiphop/soul. Han hyllas som en av den nutida hiphopens stora förnyare.
Lördag 7 februari 13.00 Sal B
Barnens konserthus – Pettson och Findus
Fartfyllt med sång för hela familjen Publiken sjunger med i sånger som Pettsons gård, Om
man bara har ett tält, Tänk om räven kommer och Vem är det som har grävt i Pettsons land?
Lördag 14 februari 19.30 Sal C
The Hanged Man
Konsertserien med fokus på musik och kortfilm fortsätter även under i samarbete med
Uppsala Internationella Kortfilmfestival.

Söndag 15 februari kl 16:00 Sal B
Tengstrand – Beethovenspecial med skivsläpp
Svenske pianisten Per Tengstrand gjorde han under två helger en serie uppmärksammade
konserter i Uppsala Konsert & Kongress där han framförde Beethovens samtliga
pianosonater i kronologisk ordning. Nu är Tengstrand tillbaka igen, återigen med Beethoven
som sällskap.
Fredag 20 februari 20.00 Stora salen
Sofia Jannok
Indiepop med tidlös urkraft Sångerskan Sofia Jannok är en helt unik artist som med sitt
samiska ursprung som inspiration skapar en smakfull och hypnotiskt vacker indiepop.
Lördag 21 februari 13.00, 15.00 Sal C
Barnens konserthus – Oum - en poetisk musiksaga
Om sångerskan Oum Kalthoums liv Det var en gång en flicka som föddes i Egypten med en
fantastisk röst. En poetisk musiksaga för barn om den egyptiska stjärnan Oum Kalthoum av
Re:Orient
Fredag 27 februari 20.00 Sal B
King Creosote
En av Skottlands starkaste röster Med en exklusiv konsert på Uppsala Konsert & Kongress
ges nu chansen att under våren ta del av en av de starkaste rösterna Skottland har att
erbjuda just nu.
Lördag 13 mars 19.30 Sal C
Midaricondo
Konsertserien med fokus på musik och kortfilm fortsätter även under i samarbete med
Uppsala Internationella Kortfilmfestival.
Lördag 13 mars 20.00 Sal B
I Break Horses
Ett förädlat sound klätt i dramatisk kostym Volt presenterar stolt I Break Horses, Maria
Lindéns musikaliska projekt. Förband: Klara Lewis.
Onsdag 18 mars 19.30 Stora salen
Fatoumata Diawara
Hennes röst är underbart varm och inbjudande. Den gungande musiken har ett lockande
sound som doftar av den västafrikanska jordens färger, terrakotta, guld, ockra. Fatoumata
Fatou Diawara från Mali är en av västafrikas starkast lysande stjärnor.
Fredag 20 mars 19.00 Sal B
Somos - Trans[e]ición
En värld mellan trans och medvetenhet. En pendelrörelse mellan intimt och extrovert,
kollektivt och individuellt. Med Trans[e]ición tar danskompaniet SOMOS publiken med på en
spännande resa i olika gränstillstånd.

Fredag 20 mars 19.30 Stora salen
Bettye LaVette
Soulsångerska gör storstilad comeback Hon har kallats världens främsta okända
soulsångerska. Samtidigt har alla med koll på soulmusiken länge följt Bettye LaVettes brokiga
karriär.
Lördag 21 mars 16:00 Sal B
Borodinkvartetten
Ryska Borodinkvartetten anses som en av vår tids mest framstående stråkkvartetter.
Kvartetten bildades 1945 i dåvarande Sovjetunionen under namnet Moskvas filharmoniska
kvartett. Tio år senare tog man namnet Borodinkvartetten efter den ryske kompositören
Alexander Borodin.
26-28 Föreställningar fredag 27 mars kl 18:00 & 20:00. Lördag 28 mars 18:00 & 20:00, sal B.
Se UKK:s hemsida för information om seminarier m.m.
K.R.O.P.P Extended
K.R.O.P.P:s största satsning hittills – tre dagar dansfestival med massor av kroppar och
rörelse. Curator SU-EN.
Torsdag 9 april 19.30 Stora salen
Best of Sweden
Sveriges okända världsstjärnor. Välkommen till en kväll med fantastisk musik och starka
berättelser där vi presenterar Sveriges okända världsstjärnor! Konferencier är Alexandra
Pascalidou.
Lördag 11 april 13.00 Sal C
Barnens konserthus – Är det riktigt sant!
Spännande historier på nyckelharpa och fiol Publiken får ta del av spännande historier som
till exempel den om när mjölnaren lovade bort sin äldsta dotter till djävulen för att bli bättre
på att spela.
Lördag 18 april 21.00 Sal D
Nils Landgren Funk Unit
Mångsysslaren Nils Landgren ser med sitt Nils Landgren Funk Unit till att få utlopp för sin
stora kärlek till rytmbaserad musik med rötter i den amerikanska soulen och funken.
Lördag 25 april 13.00 Sal B
Barnens konserthus – Drömmer jag?
Dans om drömmar Drömmar om djur, yrken, sporter och har kuddkrig. Finns det omöjliga
drömmar? Och vad händer om mardrömmen blir verklighet?
Fredag 8 maj 19.30 Stora salen
Petter och Gävle Symfoniorkester
Två ljudvärldar möts Petter och Gävle Symfoniorkester bjuder publiken på helt nya versioner
av Petters hiphoplåtskatt.

Onsdag 20 maj 20.00 Sal B
Sakata, Berthling, Nilssen-Love
Utlevelsen är total och trions improvisationer har en laddning som får luften att kännas
närmast strömförande. Japanska saxofonisten, sångaren och klarinettisten Akira Sakata är en
av världens absolut främsta frijazzmusiker och tillsammans med svenske basisten Johan
Berthling och norske trummisen och slagverkaren Paal Nilssen-Love har den snart 70-årige
legendaren tagit den improviserade musiken ännu ett steg uppåt på energiskalan.

Lördag 23 maj 12.00 Sal B
Barnens konserthus – MiniVOLT
Dans med DJ för en ung publik Finns det något roligare än att dansa och hoppa i takt till
musik? På MiniVOLT är det barnen som äger dansgolvet. Ljud, ljus och installationer utlovas!
Lördag 30 maj 13.00 Stora salen
Barnens konserthus – Majas Alfabetssånger
Familjekonsert för både stora och små! Majas alfabetssånger har blivit riktiga klassiker,
under många år har de sjungits av barn både hemma och i skolan.
Lördag 6 juni 20.00 hela huset
Volt – festivalen för elektronisk musik

