Arboga Musikförening
PROGRAM
Arvid Liljestrand Quartet

Modern jazz i tenorsaxofonens tecken

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-09-07
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr Medlemmar 100 kr

Vokalkvartett Stiltje

Svensk folkmusik och visor ifrån andra kulturer

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-09-21
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr Medlemmar 100 kr

Arboga Musikförening
i samverkan med
KONSERTPROGRAM HÖSTEN 2022

ODE

Folkmusik med Olle Linder, Dan Knagg och Emilia Amper

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-10-05
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr Medlemmar 100 kr

Sala Storband med kör och solister
Tribute to Elton John

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-10-15
16:00
Medborgarhuset Biosalongen
250 kr Medlemmar 200 kr

Trio Rombo

Hovsångerskan Elin Rombo bjuder på ”Skiftande ljus”

Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

2022-11-16
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr Medlemmar 100 kr

Arboga Musikförening är en ideell förening som arrangerar konserter. Målsättningen är
att bjuda på högklassigt och varierat utbud. Kammarmusik, blåsmusik, folkmusik, jazz,
mm. Föreningen bildades 1994 och har ca 300 medlemmar.
För mer information gå in på vår hemsida:
http://www.arboga-musikforening.se
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Arboga Musikförening
Arvid Liljestrand Quartet

Arvid Liljestrand är en saxofonist och
kompositör utbildad vid Musikhögskolan i
Örebro med en spelstil som grundar sig i
tydliga melodier och orädd attityd, starkt
influerad av den moderna jazzens giganter.
Som ledare för sin egen kvartett vill han lägga
fokus på att pusha gränserna och hålla svänget
i förgrunden.
Arvid Liljestrand, Tenorsaxofon
Markus Mannström, Piano
Charlie Andersson Wistbacka, Kontrabas
Philip Björnberg, Drumset

Vokalkvartett Stiltje

Mimmi Bergström, Mia Nilsson, Stina Jakobsson och
Linnéa Gunnarsson har förenats i Örebro till den
folkmusikinriktade vokalgruppen Stiltje. Mimmi från
Västmanland har tidigare studerat vokalmusik på Sjöviks
folkhögskola (FHS). Mia är från Dalarna och har studerat
både klassisk sång och jazz-/popsång på Birka FHS respektive
Nyköpings FHS. Stina och Linnéa är ifrån Västergötland och
träffades först på Kävesta FHS, där de båda förkovrade sig i
klassisk sång och kammarmusik. Tillsammans bjuder
kvartetten Stiltje på andras och egna arrangemang av svensk
folkmusik, visor och koraler, men även musik från bland
annat USA, Kenya och Bulgarien.

ODE
Folkmusik med Olle Linder, Dan Knagg och
Emilia Amper blir en av höjdpunkterna i
Arbogas musikliv under hösten.
ODE är en grupp som består av tre
toppmusiker som var och en har låtit tala om
sig: Olle (gitarr, slagverk och sång), Emilia
(nyckelharpa och sång) och Dan (slagverk,
gitarr och sång).

Sala Storband med kör och solister
Sala Storband får hjälp av den underbara
kören Gangs n' Voices och solisterna
Martin Carlbinder och Petra Kvännå för
att hylla musik av Elton John. 75 minuter av
underbar musik där alla ryckas med så att
hela Medborgarhuset kokar.
Boka gärna biljetterna så snabbt som
möjligt för det kommer att bli fullt i
salongen.

Trio Rombo

Hovsångerskan Elin Rombo är en av de
mest framgångsrika svenska
sångerskorna idag. Hon sjunger såväl på
operascener som med orkestrar runt om
i Sverige och världen. .
Sveinung Bjelland är en av Norges
högst aktade pianister, uppskattad för
sin klangrikedom och sitt gedigna
musikerskap. Förutom sitt solospel
musicerar han ofta tillsammans med
Norges mest kända instrumentalister och
sångare.
Anders Kjellberg Nilsson är en
svensknorsk violinist och 1:e
konsertmästare i Kungliga Hovkapellet.
Han har uppträtt som solist med samtliga symfoniorkestrar i Norge och är även aktiv som
spelande ledare i kammarorkestrar, vilket inneburit längre samarbeten med
Kammerorchester Basel och Trondheimsolistene.
Konserten bjuder på ett varierat program med flertalet nordiska kompositörer som Elfrida
Andrée och Kaija Saairaho, men också musik av Maurice Ravel och Lili Boulanger. Trion
musicerar i olika konstellationer under konserten, där de tre instrumenten tar soloplatsen
växelvis. De äkta makarna Elin Rombo och Anders Kjellberg Nilsson spelar ofta tillsammans
och har nu den stora glädjen att också få musicera tillsammans med Sveinung Bjelland. De
brinner alla tre för kammarmusiken och vill med dessa verk och romanser ta publiken in i en
magisk värld!
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