
Här spelar vi i sommar: 
 
13 juni, 19.00 Melodikryss ”I vår herres hage”,  
Avesta Församlingspark  
 
7 juli, 19.00”I vår herres hage” 
Malungs Kyrka 
 
13 juli, 19.00 ”I vår herres hage” 
Skogstibble Kyrka  
 
14 juli 19.00: RAGGSÅNG! Melodikryss med Bas, fiol & Flöjt Raggmunk från 
18.00. Styrstad församlingshem Norrköping 
 
16 juli 18.00,”I vår herres hage” 
Grythyttans kyrka 
 
17 juli 18.00, ”Jorden är vår boning” 
Kalmar kyrka i Bålsta 
 
20 juli 19.00 ”I vår herres hage” 
Sunne Kyrka  
 
21 juli 18.00,”I vår herres hage” 
Sala sockenkyrka 
 
23 juli, Melodikryss, privat tillställning 
Ockelbo 
 

Trio Bas Fiol & Flöjt består av Lene Kristjansen Edström bas, Ann-Marie 
Josefsson fiol och Anna Risberg flöjt. Trion hör hemma i Avesta i 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 djur. Trion spelar alla tider på året och firar i år - 2016 -
tioårsjubileum! 

I Vår Herres hage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Följ med Trio Bas Fiol & Flöjt in i djurens egen 
hage! Där möter vi små och stora djur, välkända och 
exotiska djur, allt i en salig blandning från musikens 

underbara värld. 
 



PROGRAM 
Ko över Sarek  Norrlåtar. Arr. A-M Josefsson 
  
I vår Herres Hage J. Pearson. Arr. L Kristjansen Edström 
 
The Sheep under the Snow  Keltisk Folkmelodi 
 
Lassie  B. Andersson. Arr. A. Risberg 
 
Blåvingen  J. Olsson. Arr. R Tallroth 
 
Vals från Hälsingland  Trad.  
Ur Engels Nachtengaeltje J. van Eyk  
Polska från Gästrikland  Skoglund 
  
Svanen   C. Saint Saëns Arr. Lene Kristjansen Edström 
 
Elefanten  C. Saint Saëns. Arr. Lene Kristjansen Edström 
Baby Elephant Walk H. Mancini / Arr. A-M Josefsson 
 
Libertango  A. Piazzolla /Arr. O. Escalada 
 
Humlans Flykt  N. Rimsky-Korsakov / Arr. A. Risberg 
 
 
 
 
 
LITET KÅSERI; Om Djur… 
 Minns ni ”I fablernas värld”, en animerad TV-serie för barn där man 
mötte olika djur. Ugglan läste nyheter ur tidningen” Fablernas värld” och 
med kloka råd och orden ”simma lugnt” avslutade han programmet.  
Redan de gamla grekerna skrev fabler, de har berättats många, många 
gånger och finns i otaliga versioner. Personerna i en fabel är djur men 
beter sig som människor och deras egenskaper har satt prägel. Så det är 
naturligt att Jakob Uggla är klok, Tango Räv listig och Pentti Varg grym. 

När vi läser en fabel får vi också en lektion i moral och etik. ”Den som 
gapar över mycket mister ofta hela stycket”. 
 Förr i tiden fanns de vilda djuren i människans närhet och man 
anpassade sig därefter. I sagoberättandet fanns djuren naturligtvis med 
och även här har de satt sina spår, tänk på Rödluvan och Vargen. Men 
även en romantiserad bild av djuren har funnits, som i de många sånger 
av Alice Tegnér. Hur många gånger har vi inte sjungit om Mors lilla Olle 
och den snälla björnen eller hoppat med Ekorren i granen.  
  Människan är faktiskt också ett djur men vi anser oss själva som helt 
överlägsna. Djurens existens beror ofta på våra villkor. Vi har husdjur som 
aldrig förr men vi vill inte ha de vilda djuren i vår närhet. De ses hellre 
inhägnade på zoo. Andra tvingas lämna ifrån sig djur, som mjölkbonden 
som inte kan försörja sig på sitt jordbruk. Miljöförstörelse, skövling av 
skogar, jakt, fiske, bebyggelse mm gör att vissa arter försvinner ur vår 
fauna. Men många gör ett fantastiskt arbete med att försöka bevara 
mångfalden bland våra djur. Diana Fosseys arbete med bergsgorillorna i 
Rwanda är ett exempel.  Ett annat är bevarande av visenterna, en 
europeisk bison som i Avesta finns i en egen park, med ett 30 tal djur.  
  Hunden sägs vara människans bästa vän. Genom TV, film och böcker 
har vi lärt känna en rad populära hundar som Lassie, en ovanligt 
intelligent hund. Hon är en collie-tik som utför hjältedåd och 1943 kom 
den första filmen, där hunden Pal spelar Lassie mot ingen mindre än 
Elizabeth Taylor. Senare har vi mött Båtsman, den stora Sankt 
Bernhardshunden som tätt följde Tjorven på Saltkråkan och hunden 
Turbo, en bordercollie i TV-serien ”Snoken” som löste deckargåtor. 
  Djur har inspirerat kompositörer i alla genrer. Vi har gjort ett urval av 
musik som vi tycker om och inleder med folkmusikgruppen Norrlåtars 
”Ko över Sarek”. Vår förhoppning är att du kan ta till dig de sista 
textraderna i låten och njuta av en musikstund tillsammans med oss. 
Lene Ann-Marie och Anna 
 
Sätt dig och fånga en enda minut, 
tänk efter, det är faktiskt livet som räknas.  
Högt över fjällen där flyger en ko 
Man vet att den flyger, man vet att den flyger. 
Högt över fjällen där flyger en ko 
Man vet att den flyger på sin tro 


