
   
 
Nytt år 2006 och dags igen att inleda 
ett nytt musikår och vi hoppas att Du/Ni 
fortsätter att vara medlem i vår förening. 
Samtidigt hälsar vi nytillkomna medlemmar 
välkomna. 
 
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 
http://www.arboga-musikforening.se 
 
Kontakta oss gärna genom e-post till: 
info@arboga-musikforening.se eller 
ring/maila någon i vår styrelse. 
 
Styrelse: 
 
Ordförande Stig Jäderlund 
 s.jaderlund@spray.se 
 0589-12205/0736-240303 
 
Vice ordförande Kjell Hedquist 
 kjell.hedquist@arboga-musikforening.se 
 0589-10862/0708-174952 
 
Kassör Pär-Erik Modigh 
 pe.modigh@telia.com 

589-17621/0706-554446 
 
Sekreterare Sune Pettersson 
 0702-544376 
 
Styrelsemedlem Britt Myrelid 
 britt.myrelid@volvo.com 
 0589-13644 
 
Adjungerande Håkan Harryson 
 hakan.harryson@telia.com 
 0589-15316/0703-241543 
 

Välkomna till våra konserter 
Stig Jäderlund 
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KONSERTPROGRAM 
VÅREN 2006 

 
 

 
 

Konsertverksamheten sker i samarbete eller 
med stöd av Västmanlandsmusiken, "Ett 

Kulturliv För Alla" 

PROGRAM 
 

2006-01-28, kl 15:00 
Combogrupp ur Arboga Storband spelar ”Musik från Tore 
Larssons repertoar” 
Godtemplarlokalen, Arboga 
Entré: 80 kr, biljetter fr kl 14:00 
 
2006-02-08, kl 19:00 
Rysk Afton med Uppsala Kammarsolister och kåsören Ulrika  
Nicolai Kulturhus, Arboga 
Entré: 80 kr (stud/ungd 50 kr), biljetter fr kl 18:00 
 
2006-02-11, kl 15:00 
”Svängig Jazz” med Kathy Morrow sång, Mårten Lundgren 
trumpet och Kjell Fernströms trio 
Medborgarhuset, Rotundan, Arboga 
Entré: 120 kr (AMF medl 90 kr), biljetter fr kl 14:00 
 
2006-03-15, kl 19:00 
”Klassisk afton” med Västerås Sinfonietta.  
Dirigent Hannu Koivula. Solist: Mika Takehara slagverk. 
Medborgarhuset, Folkan, Arboga 
Entré: 120 kr (AMF medl 90 kr), biljetter fr kl 18:00 
 
2006-04-05, kl 19:00 
Sweet Jazz Trio 
Nicolai Kulturhus, Aulan, Arboga 
Entré: 80 kr (stud/ungd 50 kr), biljetter fr kl 18:00 
 
2006-06-06 
Nationaldagsfirande 
Folkets Park, Arboga 
Musik och aktiviteter 
 

Arboga Musikförenings Årsmöte 
2006-03-20 
19:00 
Nicolai Kulturhus, Aulan, Arboga 
Välkommen! 
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mpetare som hörs i många sammanhang och som 
märksammas mer och mer i jazzvärlden.  

    1997 kom hon till Sverige inbjuden av Musikaliska 
Akademien för att vara gäststudent hos professor Anders 
Lougin som även ingår i slagverksensemblen Kroumata. I 
Japan har Mika Takehara arbetat som improvisations-
musiker med Shakespeare Company i Tokyo samt deltagit 
i Saito Kinen Orchetser under ledning av världsdirigenten 
Seiji Ozawa. 
    Mika Takehara har framfört mycket nyskriven musik 
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bogrupp ur Arboga Storband 
ar ”Musik från Tore Larssons 
rtoar” 

e Larssons var en populär dansorkester på -40 och -
en och de spelade bland annat 22 sommarsäsonger i 
a Folkets Park. Tore Larssons var en populär 
rkester på -40 och -50-talen och de spelade bland 
22 sommarsäsonger i Arboga Folkets Park. 
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angemangen som finns bevarade från den tiden har 
ats av" och ett urval av repertoaren framförs av en 

 med 9 musiker under ledning av Håkan Harryson. 
en har originalsättning med tre saxofoner, två 
eter, piano, bas, gitarr och trummor. 

ka Afton med Uppsala kammar-
ter och kåsören Ulrika Knutson 

Ulrika Knutson 
 
 
 
 
 
 
 

y Morrow sång, Mårten 
dgren trumpet och Kjell 
ström piano 
 amerikanska sångerskan från Lincoln, Nebraska, 
 Morrow är åter på besök i Sverige. Hon sjunger 
 och svängigt och kan så gott som alla standardlåtar 
e Great American Songbook".  
härlig sångerska som verkligen bjuder på sig själv 
både humor och allvar. Mårten Lundgren är en 

       
Kjell Fernströms trio med             Kathy Morrow 
Mårten Lundgren 
 
    I trion finns även Arne Wilhelmson, bas och ”Gus” 
Dahlberg, trummor. 
 
”Klassisk afton” med Västerås 
Sinfonietta. Dirigent Hannu Koivula. 
Solist: Mika Takehara slagverk 
    Musik av Manuel de Falla, Jesper Nordin (musik för 
slagverk, uruppförande) och Arthur Honegger. 
    Hannu Koivula är Västerås Sinfoniettas konstnärlige 
ledare och chefdirigent sedan 2002. Han föddes i 
Rovaniemi 1960 och är en av de mycket begåvade unga 
dirigenter som kommit ur den finska dirigentskolan vid 
Sibeliusakademien.   
    Utanför Finland har Gävle Symfoniorkester och Danska 
Radions Sinfonietta anlitat Koivula som förstedirigent. 
    Han engageras regelbundet av de stora nordiska 
orkestrarna och är en omtyckt och efterfrågad dirigent 
även i övriga Europa. 
 

                       
 Hannu Koivula                            Mika Takehara 
 
    Mika Takehara är född 1974 och uppvuxen i Japan. Vid 
19 år ålder vann hon den åtrådda utmärkelsen ”The Rookie 
of the Year” i Japan. 

och arbetat nära tonsättare i Japan och i Sverige. Detta har 
resulterat i ett stort antal nya verk direkt skrivna för henne. 
 
”Kammarjazz” med Sweet Jazz Trio  
Sweet Jazz Trio bildades 1992 med sättningen kornett, 
elgitarr och kontrabas. Kornettist och kapellmästare är 
Lasse Törnqvist - Sveriges Bobby Hackett? Den lyhörde 
och smakfulle gitarristen Mats Larsson har funnits med 
från starten och basist är Patrik Boman - en av de nya inom 
Sveriges jazzelit. Trion har spelat på jazzklubbar, på 
jazzfestivaler, till konsert, till dans, på restauranger, vid 
bröllop och begravningar, på kryssningar, på konferenser, 
vernissager, företagsfester, födelsedagsfester etc. 
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Trion har gjort turnéer i många länder, bl a Japan och 
Vietnam. 
 
Nationaldagsfirandet 
    Efter den traditionella delen med Arboga Blåsorkester, 
Engelbrektskören, högtidstal fortsätter firandet med 
musikunderhållning och familjeaktiviteter.  
    För mer information se annonser, affischer och 
hemsidan. 
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