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borlängebördiga ulla westlund som stått på operascenen i new york
och gjort huvudrollen som maddalena i operan the three companions
gästar stora tuna kyrka nu på lördag. då får vi lyssna till musical
seasons som hon sätter upp tillsammans med sina vänner från andra
sidan av atlanten.
Sopranen Ulla Westlund debuterade tidigt i ”The BBC Broadcast Royal Gala Opening” i Birmingham
med den legendariske tenoren Nicolai Gedda. Ulla har vunnit flera tävlingar, däribland Svenska Kultur
priset 2003, Mario Lanza tävlingen och The Miden Cultural Award i Cannes. År 2009 gjorde Ulla
sin operadebut i USA som titelrollen Maddalena i världspremiären av ”I tre Compagni” på Gerald
W. Lynch Theatre i New York. Ulla Westlund har redan innan hennes utbilding på Birmingham
Conservatoire, haft en varierad karriär, både som skådespelerska och sångerska i
klassiska och moderna genres, både i TV och på teaterscenen i Sverige, Italien, och England.
Hon gestaltar övertygande interpretationer av Puccini roller som Mimi och Tosca, men är också
engagerad som solist i festivaler och kammarmusikprojekt. Dirigenter som hon arbetat med
inkluderar Mark Elder, Nicholas Carthy och Laurent Pillot. I vår utges en CD med verismo-operan
”Vanna” av Pavanelli under skivmärket Bongiovanni. I juni 2009 nominerades Ulla Westlund Wagner
priset från The Wagner Society of New York, vilket innebär ett samarbete med en dirigent på Berlin
Deutsche Oper förberedande operan Lohengrin.

trinity jazz bjuder på
svensk/amerikansk jazz
lördagen den 24 juli ska den som gillar
jazziga toner ta sig till stora tuna kyrka.
Då bjuder gruppen Trinity in till Svensk/amerikansk musik i jazzton.
Trinity består av trumpetaren Karl Olandersson från Hedemora, Borlängebördige organisten Andreas
Hellkvist och trummisen Ali Djerdi. I sommar turnerar de runt i Sverige och gästar olika jazzklubbar
och kyrkor. Lördagen den 24 är det dags för ett stopp i Stora Tuna kyrka.
Mer info finner ni på: http://www.trinityjazz.se/

