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Välkomna till en speciell eftermiddag, njut av klassiskt musik, 
pianostycker, operaarior och romanser med  

föreläsning om Tulpaner. 
 

 
 
Konsert inträde: 120 skr, fika ingår. 
 
JACOB MOSCOVICZ studerade piano vid Musikhögskolan i Polen, Österrike och Italien. Han 
fortsatte sina studier på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för professor Greta Eriksson. Gjort 
flera inspelningar för radio, TV och flera skivbolag. Han är en viktig främjare av polsk music och 
är en av Sveriges absolut bästa pianister och operaackompagnatörer. Genom hans stora passion 
for musik, sin spellust och kunskap bidrar han till speciella stämningar. Han är en viktig främjare 
av Polsk klassisk musik och under Chopins 200 årsfirande i Sverige, var hans insatser av stor 
betydelse. Han spelar verk av världens största tonsättare från olika stilar och epoker. 
 
JANINA PRUSEK STACHOWICZ, Sopran. Född i Polen utbildad som operasångerska vid 
Musikhögskolan i Krakow. Hennes sångpedagog var i Polen, Helena Lazarska och i Sverige 
Kerstin Meyer. Första pris i Mexikansk sångtävling i Warsawa. Inspelningar konserter i Radio & 
TV, Sverige & Poland. Hon var anställd vid Operan i Munchen. I Sverige framträdde i olika 
Kammarkonserter med Radiosymfonikerna och pianister. Hon framträder ofta i konserter och 
recitaler med Jakob Moscovicz  och andra pianister.  
 
EVA ARIELA LINDBERG, konstnär och författare, studerade i Bezalel, Jerusalem och CIIS i 
California. I hennes bok TULIP LOVE, beskriver hon hur Tulpaner har väckt beundran i historien 
och varför vi är lockade till denna magiska blomma. Vi kan lära oss från Tulpanens egenskaper, 
och använda symboliska paralleler till våra egna liv genom blommans språk. Tulip Healing 
model, kabbalah och archetypiska värderingar, m.m. Eva Ariela har bokföreläsningar and 
utställningar i USA, Europa och Israel, med bland annat speciella happenings, där hon 
kombinerar musik, konst and dans. www.evaariela.com, www.tuliplove.com. 
 
 

For mera detaljer; info@tuliplove.com 
Mälbyvägen 26, 764 91 Väddö 

 


