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PROGRAM 
 

Biljettförsäljning börjar en timme före konsert i konsertlokalen. 
OBS! Endast kontant betalning (vi är en liten förening och har ingen 
kortläsare). 
  Ungdomar under 18 år har fri entré. 
Sluttid för respektive konsert är preliminär 

 

2017-02-15, kl 19:00 

Lina Adolphson Örjan Lindvall 
Allt detta och himlen därtill 
En vandring i ord och ton med nostalgins skimmer 
Plats: Nicolai Kulturhus Aula, Arboga 
Pris: 100 kr 

 

2017-02-22, kl 19:00 

Unga talanger 
Från Arboga Kulturhus 
Plats: Nicolai Kulturhus Aula, Arboga 
Fri entré 

 

2017-03-15, kl 19:00 

GONG 
Slagverksensemble 
Plats: Nicolai Kulturhus Aula, Arboga 

Pris: 180 kr medl 150 kr 
 

2017-03-29, kl 19:00 

Duo Falk / Tilly 
Buenos Aires - Paris tur och retur  
Plats: Nicolai Kulturhus Aula, Arboga 
Entré: 180 kr medl 150 kr 

 

2017-04-28, kl 19:30 

Västerås Sinfonietta  
Henrik Måwe – pianosolist 
Invigning av ett nyrenoverat Medborgarhus, Arboga. 

Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Entré: 180 kr 
 

2017-06-03 

Musik i kvadrat 
Ingår i Arboga kulturvecka 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 

Fri entré 
 

2017-06-06, kl 14:00 

Nationaldagsfirande 
Plats: Ahllöfsparken, Arboga 
Fri entré 

 

 

Arboga Musikförening är en ideell förening som 
arrangerar konserter. Målsättningen är att bjuda på 
högklassigt och varierat utbud. Kammarmusik, blås-
musik, folkmusik, jazz, mm. Föreningen bildades 
1994 och har fn ca 300 medlemmar. 
    Medlemsavgiften per år är 50 kr för enskild med-
lem och 100 kr för hushåll. 
    På inbetalningskortet finns plats att fylla i e-
postadress i de fall sådan finns tillgänglig. Vi hoppas 
att kunna nå så många som möjligt med information 
den vägen.  
 

Vår hemsida hittar du på www.arboga-
musikforening.se 
 

Kontakta oss gärna genom e-post till: 
info@arboga-musikforening.se  
eller ring/maila någon i vår styrelse. 
 

Styrelse: 
Ordförande Henrik Fallberg 

henrik.fallberg@gmail.com 
 0706-724719 
Vice ordförande Stig Jäderlund 
 stig.jaderlund1@bredband.net 
 0589-12205/0736-240303 
Kassör Pär-Erik Modigh 
 pe.modigh@telia.com 

0589-17621/0706-554446 
Sekreterare Ingemar Johansson 

ingemar.johansson@arboga-
musikforening.se 

 0707-649690 
Styrelsemedlem Inger Kanders 

inger.kanders@gmail.com 
 0703-028229 
 

Välkommen till våra konserter 
Henrik Fallberg 

ordförande 
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Lina Adolphson och Örjan Lindvall  
Allt detta och himlen därtill 

Jag är Lina, och jag 
sjunger och skriver om 
livet och skogen. Med 
min musik och mina 
texter vill jag bära ljus 
och livstro. Jag sjunger 
älskade sånger från 30-, 
40- och 50-talen. 
   Örjan Lindvall är ledare 
för Köpings storband men 

har också en kvintett där också Lina Adolphson 
medverkar. 

 
Unga talanger 
från Arboga Kulturskola 

Arboga Kultur-
skola presenterar 
i samarbete med 
Arboga Musikför-
ening en konsert 
med unga ta-
langer.  Konser-
ten är ett till-

fälle för eleverna att visa sina färdigheter för en 
bredare publik, som får chansen att upptäcka Arbo-
gas unga talangfulla framtid. 

 
GONG 
Slagverksensemble 

GONG består av fyra unga 
slagverkare, Johan Söder-
holm, Frans Klingfors, Petter 
Hedbom och Malin Sjökvist. 
Gruppen tolkar Bach, Mozart 
och Shostakovitch på bl.a. 
marimba, vibrafon och xylo-
fon. I april 2015 vann gruppen 

Kammarmusikförbundets tävling ”Ung & Lovande”.  
    En tät och lekfull kommunikation i ett utmanande 
och spännande konsertprogram”. 

Duo Falk / Tilly 
Buenos Aires - Paris tur och retur 

Gitarristen Mårten 
Falk och saxofonis-
ten Ulf Tilly bildar 
tillsammans Duo 
Falk/Tilly! Den 
29:e mars framför 
de musik av bland 
annat Heitor Villa-
Lobos, Astor Pi-

azzolla och Gabriel Fauré. Det blir en musikalisk 
resa som sträcker sig från hamnkvarteren i Buenos 
Aires till Paris via Rio de Janeiro, tur och retur! 
 

Västerås Sinfonietta 
Henrik Måwe – pianosolist 
Sedan 1883 har Västerås Sinfonietta bjudit på toner 

och traditioner. På hemma-
scenen i Västerås Konserthus 
spelar den 33 musiker starka 
orkestern för sin publik i 
bland annat två abonne-
mangsserier, lunch- och 
kaffekonserter, julkonserter 
samt ett rikt utbud för barn 
och unga. 
    Vi tror på variation, 
tradition och innovation. Det 
betyder att du får möta de 
klassiska mästarna liksom 

dagens nya stjärnor, som t.ex. orkesterns hustonsät-
tare. 

Henrik Måwe är ansedd som en av 

Sveriges främsta pianister, just nu 
aktuell med ”The 50 Greatest Piano 
Pieces”, ett av de mest spelade 
pianoalbumen på Spotify. Utöver 
sina soloframträdanden uppträder 
Henrik Måwe regelbundet med den 

internationella eliten bland sångare och instrumen-
talister. Han är en flitig gäst på kammarmusikfesti-
valer i Sverige och utlandet.

Musik i kvadrat 
Ingår i Arboga kulturvecka 

  
 
Musik i kvadrat är en manifestation för Arbogas 
musikliv. 
    Musiker och musikanter bjuder på ett varierat 
program. Vi får bl.a. höra ensembler, orkestrar och 
körer. 
 

Nationaldagsfirande 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nationaldagsfirande sker traditionellt i Ahllöfspar-
ken. Arboga Musikförening arrangerar tillsammans 
med Arboga kommun. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Sveriges flagga är en av världens äldsta. Den 6 juni 
1893 hölls den allra första festen för den svenska 
flaggan på Skansen i Stockholm. Men den blågula 
flaggan är över 500 år gammal.  
 

 


