
En romanskonsert är att leva ett helt liv på 

bara en kväll. Det är en resa genom högt och 

lågt, genom kärlek och sorg, genom tid och 

rum. När varken lyssnarna eller vi är helt de-

samma vid färdens slut som vid dess början – 

ja, då har det varit som bäst. Får vi ta dig med?

Elisabeth Feldt och Mikael Holmlund 

samarbetar sedan två och ett halvt år tillbaka. 

En lång rad konserter har fått ett entusiastiskt 

mottagande från såväl publik som press. Som-

maren 2009  genomförde de en turné om fem 

konserter i Västerbotten under rubriken ”Salt-

stänk”. Under hösten 2009 besökte de konsert-

föreningar och andra arrangörer i Göteborg, 

Falkenberg, Oskarshamn och Ulricehamn.

Sagor och sägner, grov realism, ömsint ro-

mantik, andlös spänning och grotesk humor 

– i romanserna finns allt. Musik och poesi i op-

timal förening.

Elisabeth Feldt
MIKAEL HOLMLUND

”Framträdandet blev som helhet imponerande, sångerskan med ett härligt tryck i pipan och pianisten 

med ett måleriskt uttryck vid klaviaturen.”  Sven Andersson, Hallands Nyheter 17 juli 2008

”Här visade
Elisabeth Feldt
sin styrka som
romanskonstnär.”
Sven Andersson,
Hallands Nyheter
6 oktober 2009

www.elisabethfeldt.se
www.mikaelholmlund.com

”...harmonisk rike-
dom och poetisk 
skönhet med en

närmast orubblig tro 
på gestaltningen”
Bengt Hultman om Mikael

i Västerbottens-Kuriren
12 oktober 2009

”Feldts egaliserade,
varma sopran...”
Gunilla Niska recenserar för 
Piteå-Tidningen 1 mars 2008

”...kraftfullt spelad 
av den briljante 

pianisten Mikael 
Holmlund.”

Leif A Jansson,
Jönköpings-Posten

14 juli 2008

2010



Vi har en mycket omfattande gemensam repertoar ur vil-

ken vi helst skräddarsyr programmen för varje enskilt 

konserttillfälle. Kombinationen av tidpunkt och 

plats, publik och musik är unik. Se många 

exempel på genomförda program och

vår gemensamma repertoar på

www.elisabethfeldt.se/
feldtochholmlund.

Där kan du också

lyssna på oss.

Elisabeth Feldt, sopran, fick sin musikut-

bildning vid musikhögskolorna i Göteborg och 

Örebro samt därefter i Piteå för professorerna 

Dorothy Irving och Matti Hirvonen. Hon 

konserterar flitigt med en rik och omväx-

lande repertoar som innefattar såväl 

kammarmusik som större orkester-

verk. Elisabeth undervisar också 

i sång på Helsjöns folkhög-

skola.

Mikael Holmlund 

studerade pianospel i 

Oslo och Hannover och be-

driver idag en bred musikalisk 

verksamhet som solist, kammarmu-

siker, repetitör och kyrkomusiker. Han har 

mottagit en lång rad stipendier och utmärkelser, 

däribland Solistpriset 2002.

För konstnärlig referens av duon Elisa-

beth Feldt och Mikael Holmlund vänligen kon-

takta prof. em. Dorothy Irving 08-716 67 61.

Mikael Holmlund
Mandolingatan 3

421 40 Västra Frölunda
0736 - 70 80 48

miq78@yahoo.com
www.mikaelholmlund.com

Elisabeth Feldt
Eklandagatan 52B
412 61 Göteborg
031 - 20 98 55
0704 - 933 656

mail@elisabethfeldt.se
www.elisabethfeldt.se

Välkommen att kontakta oss!

Bi
ld

er
: P

er
 N

ad
én


