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FRÅN    läsare, näringsliv och samhälle

Nu är det färdigpusslat, vårens konsertutbud är 
klart. Alla pusselbitarna var på plats i ett tidigt skede, 
men när en artist fick lov att ändra datum blev vi 
tvungna att flytta om i pusslet. Nu är detta avklarat, 
vår konsertfolder är tryckt och klar och kan, lite 
försenat, ges ut.

Det är många samverkande faktorer att ta hänsyn  
till när ett halvårsprogram ska fastställas. Ofta föregås  
det av bland annat möten hos Västmanlandsmusiken 
tillsammans med andra arrangörer i länet, detta i 
syfte att samordna evenemangen och därmed spara 
pengar. Speciellt gäller detta de fyra konserter per 
år som ingår i den så kallade ”Musikslingan”, som 
sponsras av Västmanlandsmusiken.

Även i år kommer nationaldagsfirandet att arran-
geras av Arboga Musikförening och evenemanget 
kommer att förläggas i Ahllöfsparken och ske i 
samma utökade form som skedde i Folkets park i fjol.

Nu finns det dessutom möjlighet till flera parallella 
aktiviteter, tackvare de byggnader och den lekpark 
som finns i anslutning till Ahllöfsparken.

I vårens första konsert, om ungefär en vecka,  
kommer vi att se två av Sveriges bästa jazztrum-
petare, Karl Olandersson och Mårten Lundgren, 
tillsammans med Kjell Fernströms trio.

Under våren kommer vi i programmet också få 
ta del av en rekonstruktion av av Tore Larssons 
dansorkester, vilket blir en upprepning av den konsert 
som vi arrangerade våren 2006 i Godtemplarlokalen. 
Orkestern har här samma sammansättning som den  
hade på 1940-talet, det vill säga tre saxofoner, två 
trumpeter och fullt ackompanjemang av piano, bas, 
gitarr och trummor.

”Stardust” är en jazzmusikalisk cabaret, med Peter 
Lind and the Cabaret Band – en sextett från Uppsala 

med trumpet, trombon, saxofon/klarinett, piano, 
bas och trummor. Denna handlar om Harlem, Louis 
Armstrong, Fats Waller, Hoagy Carmichael och flera 
andra jazzlegender.

”Väsen” är en av våra bästa folkmusikgrupper, som 
spelar traditionell folkmusik med modern attityd. De 
tre musikerna i gruppen hanterar nyckelharpa, viola 
och gitarr.

”Beatitudes, tango på cello” ges av den svenska 
cellisten Beata Söderberg, som gjort succé i Argentina 
som tangomusiker. Hon kommer till Arboga med en 
kvartett av Argentinas främsta musiker.

Vi har vid planerandet av vårens program försökt 
att få till en omväxlande meny med flera fina artister 
och vi hoppas nu att alla konsertbesökare lockas av 
detta, och väljer att göra ett besök i konsertlokalen.

Så, nu återstår bara att genomföra alltihop. Aktuellt 
blir då frågor som: Vilka kan ställa upp? Vem gör vad  
före konserten? Vem sköter allt under själva konserten? 

Nu brukar det mesta fixa sig, vi är ett fint och 
sammansvetsat gäng som ställer upp i styrelse och 
arbetsgrupp, samt tio ideellt arbetande personer.

Väl mött säger vi!

Cellisten Beata Söderberg.

Pusselbitarna på plats inför konsertvår i Arboga

Insänt av Stig Jäderlund, ordförande i Arboga Musikförening

En av Sveriges bästa jazztrumpetare – Karl Olandersson.

Folkmusikgruppen ”Väsen”.


