
Här spelar vi i  sommar! 
10 juli 19.00 Huvudsta gamla slott, Solna 

11 juli 19.00 Folkärna kyrka 
13 juli 18.00 Karbenning kyrka 
17 juli 19.00 Skogstibble kyrka 

20 juli 15.00 Karlfeltsgården  Avesta 
20 juli 18.00 Långshyttans kyrka 

21 juli 18.00 Kungsåra kyrka 
22 juli 18.30 Avesta församlingsgård; (melodikryss) 

23 juli 12.00 By kyrka (musikaliska godbitar ���) 
24 juli 19.00 Aspnäs gårdskyrka Östervåla 

25 juli 19.00 Tillberga kyrka 
11 aug 19.00 Orkesta kyrka, Vallentuna 

18 aug 16.00 Närke Kils kyrka 
29 sept 18.00 Haraker kyrka 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Får jag lämna 
några blommor  
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Bas Fiol & Flö jt 

	  

Foto: Göran Edström 



PROGRAM 
 
Intåg i sommarhagen ur Frösöblomster W.Petersson-Berger 
 
The Flower of the Quern   Skotsk Folkmelodi/ 
The Flower of Edinburgh  bearb A-M. Josefsson 
   
Edelweiss   R.Rodgers/arr.A. Cederberg-Orreteg 
Kurbitsmålning  L. Söderlundh/arr. A. Risberg 
 
Viola Tricolor/Pensén  L. Kristjansen Edström 
 
Tjønneblomen   G. Haugen 
 
Schön Rosmarin  Bearb. F. Kreisler 
 
Metsäkukkia – Skogsblommor Finsk Folkmelodi/arr. A. Risberg 
 
The Crysanthemum  S. Joplin/arr. L. Latham 
 
Blommornas vals ur Nötknäpparsviten  P. Tjajkovskij/bearb. A. Risberg 
 
Får jag lämna några blommor L. Söderlundh/ arr. A. Risberg 

 

 
 
 

 
Bas  Fio l  & Flö jt ;  Lene Kristjansen Edström bas, Ann-Marie Josefsson fiol, Anna Risberg flöjt. 
Trion hör hemma i Avesta, södra Dalarna. De gör både konserter och melodikryss. Programmen är av 

kammarmusikalisk karaktär, blandas med Lenes dikter och har alltid ett tema. Årets tema är blommor. 

Ett litet kåseri om blommor: 	  
Carl von Linnés livsverk blev att klassificera och namnge växter och djur och 
därmed skapa ordning i naturens överflöd. När han dog 1778 hade han 
tillsammans med sina lärjungar hittat över 8000 växter och de finns beskrivna 
i Species plantarum. För att namnge växterna skapade Linné ett eget språk, 
det vetenskapliga, inspirerat av latinet. Växterna indelades i ordningar, släkter, 
familjer, arter och dess namn beskrev utseende och funktion. Han tycks ha 
inspirerats av kvinnan när han gav namn till blommorna. Tänk på brudslöja 
Gypsophila paniculata med sitt skira flor av små vita stjärnformade blommor 
eller flicköga Coreopsis grandiflora som blommar stort och piggt med sin gula 
färg. Linné menade att linnéan Linnéa boreális var den älskligaste av alla 
blommor och därför fick den bära hans namn. I sin tur har blomman varit 
inspiration för namngivning av flickebarn. Känn er stolta alla ni som bär 
namn som Rose, Iris, Viola eller Veronica. 
Att blommor öppnar och sluter sig på olika tider på dygnet har länge varit 
känt och Linné ordnade ett berömt blomsterur, Horologium florae, där man 
skulle kunna se vad klockan var slagen.(se baksidan) 
Från Orienten härstammar blomsterspråket som är ett sätt att kommunicera 
med hjälp av blommor. Henrietta Dumont skrev 1851 ett blomsterlexikon där 
hon förklarade vad varje blomma symboliserade. Om du ska ge bort en bukett 
till din käraste vän ska du inte välja gula rosor som betyder svartsjuka. Istället 
väljer du kanske fresia, evig vänskap. I programmet finns några melodier direkt 
förknippade med en växt. Om vi får lämna några blommor till Er kära 
publik, så väljer vi en bukett med krysantemum (sanning), rosmarin (minnen) 
och pensé (tänk på mig). Då blir vårt budskap: Sanningen är att vi alla är en 
del av naturen och när ni minns tillbaka på den här stunden hoppas vi att ni 
tänker på  oss – Bas, Fiol & Flö jt ! Anna – Lene – Ann-Marie 
	  
 


