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Världsartister till Norra Haghult
Musik i Tagaborg utökar sin verksamhet
Norra HagHult 
Även i sommar kom-
mer det världartister 
till den lilla byn Norra 
Haghult utanför Mar-
karyd.

Det blir andra som-
maren som konsertlo-
kal för Tagaborg. Topp-
artister kommer - till 
exempel den japanska-
kanadensiska violinis-
ten Karen Gomyo - och 
det blir fler konserter 
och bredare utbud.
Förra året invigdes kon-
sertlokalen i Tagaborg, 
Norra Haghult. Tonsätta-
ren Tobias Broström, med 
rötterna i Norra Haghult, 

lät tillsammans med sin 
hustru Magdalena och 
föräldrarna Rune och 
Ingegerd inreda ladan i 
Tagaborg till en konsertlo-
kal och Musik i Tagaborg 
skapades. Det medfinan-
sieras av EU:s landsbygds-
fond tack vare ett projekt-
bidrag från Leader Linné 
Småland.

Redan första somma-
ren gästades Tagaborg av 
stjärnor som Håkan Har-
denberger, Per Tengstrand 
och Rickard Söderberg. Ge-
nom sitt yrke som tonsät-
tare har Tobias Broström 
ett stort kontaktnät och 
kan få framstående musi-
ker att komma till Norra 
Haghult. Redan efter för-
sta sommaren belönades 

Musik i Tagaborg med Re-
gion Kronobergs pris för 
årets kreativa entreprenör 
på kulturområdet.

Världsstjärna kommer
Nu till sommaren ut ökas 
programmet med fler 
konserter och bredare re-
pertoar.  Även nu kommer 
det världsstjärnor till Nor-
ra Haghult. Den japansk-
kanadensiska violinisten 
Karen Gomyo är till exem-
pel inbokad den 30 juni. 
Hon uppträder världen 
runt med stora symfonior-
kestrar, men hinner sticka 
emellan med ett besök i 
Norra Haghult. Det blir 
hennes enda framträdan-
de i Sverige - i alla fall i år.

– Hon är en fantastisk

violinist, säger Tobias Bro-
ström, som själv skrivit en 
violinkonsert till henne.

Karen Gomyo har upp-
trätt tillsammans med 
många av de allra största 
symfoniorkestrarna i 
världen, till exempel New 
York-filharmonkerna, 
San Fransisco Symphony, 
Philiadelphia Orchestra 
National Symphony och 
många fler. Det senaste 
året har hon bland annat 
spelat på Sydney-operan.

Anrikt instrument
Hon spelar på en Stradi-
varius-violin från 1703, 
”Aurora, ex-Foulis”, som 
en privat sponsor köpt till 
henne.

Karen var också både vi-

olinist, guide och berättare 
i en dokumentärfilm om 
Stardivarius, ”The Myste-
ries of the Supreme Violin”, 
som spelades in 2014 och 
som visats världen över.

Hans Pålsson
Ytterligare några artister 
är inbokade, och fler till-
kommer senare under vå-
ren.

Den svenska pianisten 
och pianoprofessorn Hans 
Pålsson - som bland annt 
är känd för ”I döda mästa-
res sällskap” - är en annan 
av sommarens artister. 
Han kommer  till Tagaborg 
den 7 juli.

Två veckor senare ger 
Lunds Kammarsolister, 
Lukas, konsert tillsam-

mans med den åländska 
sopranen Sofie Asplund.

Barnföreställning
7–8 föreställningar plane-
ras för sommaren. Utöver 
de ovan nämnda tillkom-
mer tre konserter som 
ännu inte är helt spikade.

– Sedan blir det en barn-
föreställning och vi hop-
pas att vi också kan ordna 
en operaföreställning, sä-
ger Tobias Broström.

Tagaborg tar in 150 per-
soner. I princip var allt 
slutsålt vid fjolårets före-
ställningar. Från och med 
den 1 april släpps biljet-
terna till sommarens kon-
serter.

Sven-Inge Idofsson

När sommargrönskans återvänder till Tagaborg i Norra Haghult kommer också världsartisterna till Marka-
rydstrakten. Foto: LeiF Lundström

Den japansk-kanadensiska världsviolinisten Karen Gomyo 
ger konsert i Norra Haghult.

Seniorer har temadagar
MarkaryD Två te-
madagar är på gång för 
seniorer i Markaryds 
kommun. 

Nyligen fastställdes 
programmet för pro-
jektet ”Håll dig på be-
nen!” under ett möte 
på Mellangård i Mar-
karyd.

Förutom Markaryds kom-
mun och Region Krono-
berg så ingår ett antal för-
eningar och studieförbund 
i ”Håll dig på benen!”.

– Projektet går ut på att
vi i samråd med alla de här 
representanterna tar fram 
sådant som vi tror att den 
breda allmänheten har 
nytta av och vill förkovra 

sig i, säger Micha Johans-
son som är äldrepedagog 
och aktivitetssamordnare 
i Markaryds kommun.

Syftet är att främja en 
god hälsa och förebygga 
sådant som fallolyckor. 

– Det här är riktat mot
all äldre som är bosatta i 
Markaryds kommun. Så 
tanken är att vi ska ha en 
föreläsning i Markaryd 
och en i Strömsnäs.

Och det är riktat till alla 
äldre, oavsett om man är 
föreningsaktiv eller ej. 
Och det handlar om sådant 
som anses vara samhälls-
aktuellt.

Om ekonomi
Första temadagen kom-
mer att bli den 19 april i 
Markaryds Kulturhus. Vid 

detta tillfälle är rubriken 
”Ekonomin på äldre dar”. 
I temadagen ingår dess-
utom Fixar-Maja och un-
derhållning.

– Vi kommer att ha fö-
reläsare både från banker 
och från Markaryds kom-
mun, säger Micha Johans-
son. 

Exempel på vad det kan 
handla om, är kostnaden 
för hemtjänst, boende och 
hyresbidrag.

Nästa blir 4 oktober
Den 4 oktober är det dags 
för nästa temadag. Denna 
gång blir det i Folkets Hus i 
Strömsnäsbruk. Då blir te-
mat ”Förebygga brott mot 
äldre”.

– I Strömsnäs har vi
kommunpolisen Hans 

Sjöberg som kommer att 
prata om brott mot äldre. 
Hur man förebygger, hur 
man skyddar sig.

På schemat i Ströms-
näsbruk finns även Fixar-
Maja, inspirationsföreläs-
ningen ”I huvudet på en 
cyklist”, samt underhåll-
ning av Musikskolan.

Start i Växjö
Ursprunget till projektet 
kan hittas i Växjö kommun 
och där har det funnits i 
åtta år. Även Ljungby kom-
mun är med. Markaryd 
blir tredje kommun i länet 
som går med. Förfrågning-
ar har också kommit från 
Värnamo kommun.

I år blir ”Håll dig på be-
nen” på försök i Marka-
ryds kommun. Slår det väl 

ut, som det redan har gjort 
i Växjö, så kan det bli en 
fortsättning även i Mar-
karyd.

Förutom Region Krono-
berg, Markaryds kommun 
och Studieförbundet Vux-
enskolan och ABF, så deltar 
i Markaryd ett antal fören-

ingar. Dessa är DHR, PRO 
Markaryd, PRO Ströms-
näsbruk, PRO Traryd, SPF 
Seniorerna i Markaryd, och 
Markaryd HjärtLung.

Leif Lundström
0433-527503

leif.lundstrom@smalanningen.se

På torsdagen fastställdes programmet för projektet 
”Håll dig på benen!”, under ett möte på Mellangård. 

Foto: LeiF Lundström


