
   
 
    Nytt år 2007 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@home.se 
 0589-10862/0708-174952 
Kassör Pär-Erik Modigh 
 pe.modigh@telia.se 

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 

ordförande 

 
 
 
 

KONSERTPROGRAM 
VÅREN 2007 

 
 
 

 
 

PROGRAM 
 

Lördag 2007-02-24, kl: 15:00 
Kjell Fernströms trio med trumpetarna Karl 
Olandersson och Mårten Lundgren. ”Swinging Jazz” 
Entrè: 120 kr, AMF medlem; 90 kr 
Medborgarhuset, Rotundan, Arboga 
 
Lördag 2007-03-10, kl: 15:00 
Rekonstruktion av Tore Larssons dansorkester i 
Arboga 
Entrè: 120 kr, AMF medlem: 90 kr 
Godtemplarlokalen, Arboga 
 
Onsdag 2007-03-21, kl: 19:00 
Peter Lind and the Cabaret Band framför 
STARDUST, en jazzmusikalisk cabaret 
Entrè: 150 kr, AMF medlem 120 kr 
Medborgarhuset, Folkan, Arboga 
 
Onsdag 2007-04-04, kl: 19:00 
”Väsen” 
Folkmusik 
Entrè: 100 kr, studerande/ungdom: 50 kr 
Nicolai Kulturhus, Arboga 
 
Onsdag 2007-04-11, kl: 19:00 
”Beatitudes, tango på cello” 
Den svenska cellisten Beata Söderberg spelar 
tillsammans med en kvartett med Argentinas främsta 
tangomusiker 
Entrè: 100 kr, studerande/ungdom: 50 
Nicolai Kulturhus, Arboga 
 
Onsdag 2007-06-06, kl 14:00 
Nationaldagsfirande 
Ahlöfsparken, Arboga 
Musik och aktiviteter. 
Information kommer via hemsidan, affischering och 
annonser. 
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Kjell Fernströms trio med 
Mårten Lundgren och Karl 

Olandersson 

   
 
    Garanterat kommer det att gunga när två av Sveriges 
svängigaste och populäraste trumpetare finns tillsammans 
på samma scen. Uppbackade av alltid lika svängglade och 
skosuleslitande pianisten Kjell Fernström och hans båda 
musikervänner Arne Wilhelmsson, bas och Leif Gus 
Dahlberg, trummor. Kanske rent av lite sång i trumpetaren 
Chet Bakers anda av Karl Olandersson och av Kjell 
Fernström i Nat King Coles fotspår – pianister emellan så 
att säga 
 

Rekonstruktion av Tore 
Larssons dansorkester i 

Arboga 

    
    Tore Larssons dansorkester (”Tore-Lasses”) hade sin 
glansperiod under 30- och 40-talet och var mycket populär 
i Arboga.  
    Dagens orkester är en rekonstruktion av den modell 
som Tore Larsson hade under 40-talet. Konserten kommer 
att bestå av den dansmusik som spelades under denna tid. 
Huvudarrangör för orkestern var Sigge Pettersson. 
    Orkester består av Håkan Harryson, Bengt Broberg och 
Bo Svensson, saxar. Anders Gelinder och Lars Andersson, 
trumpet. Arne Bjelke, piano. Bertil Olsson, bas. Stig 
Jäderlund, gitarr. Leif ”Gus” Dahlberg, trummor 

 

Väsen 

 
 

    Väsen spelar traditionell folkmusik med modern attityd. 
Akustiska instrument hanterade med stor känsla och kraft.  
    Medlemmarna i Väsen är: Olov Johansson – 
nyckelharpa, Mikael Marin – viola, Roger Tallroth – 
gitarr. Sedan 1997 medverkar ibland även André Ferrari – 
slagverk. 
    Rötterna i Väsens musik är den sekler gamla svenska 
folkmusiken och kanske speciellt den Uppländska 
traditionen. Väsen inspireras av många andra musikstilar – 
jazz, rock, klassisk musik – och skapar sin alldeles egna 
smakfulla musikaliska väv. 
    Det publiken får höra är alltid inspiration och 
improvisation i stunden.  
    På scen ger Väsen fritt spelrum åt sin fantasi och mellan 
låtarna bjuder de publiken (och varandra) på många skratt!  
 
Peter Lind and the Cabaret 

Band 

 
Musikaliska stänk, myter och anekdoter ur jazzens värld! 
En jazzmusikalisk cabaret om Harlem, Duke Ellington, 

Louis Armstrong, Fats Waller, Hoagy Carmichael och dom 
andra stjärnorna  
    Övriga medverkande, sjungande och dansande (?) är 
Björn Sjödin trummor, Peter Lind  trumpet, Mats 
Josephson trombon, John Högman saxofon och klarinett, 
Kjell Grundströnm bas och Claes-Göran Skoglund piano 
och arrangemang. Regi John Fiske. Ljud och ljus Mats 
Bohlin. 

 
Beata Söderberg 

  
 

    Repertoaren spänne från barock till nutida musik 
inklusive tango, jazz och pop. 
    Beata Söderberg är den svenska cellisten som gjort 
succé som tangomusiker och kompositör i tangons 
hemland Argentina. Nu kommer hon till Arboga med en 
kvartett av Argentinas främsta tangomusiker.     
    Med sig har hon Christian Zárate, piano, Roberto 
Tormo,  kontrabas, José Luis Colzani trummor och 
Horacio Romo, bandoneon 
    Beata Söderberg spelar regelbundet i kyrkor, både 
soloprogram och sonatprogram samt kammarmusik.  
    Hon spelar med förkärlek nyskriven musik och har 
uruppfört flera verk både som solist och ensemblemusiker. 
 
 

Nationaldagen 
    Firas som vanligt i Ahlöfsparken med. musik och 
aktiviteter. 
    Information kommer via hemsidan, affischering och 
annonser. 
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