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    Nu är det dags igen att inbjuda till en 
spännande musikhöst med fina artister. Vi 
hoppas att Du/Ni fortsätter att vara medlem i 
vår förening. Samtidigt hälsar vi nytillkomna 
medlemmar välkomna. 
    Medlemsavgiften är 50 kr för enskild medlem 
och 100 kr för familj 
    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
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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.com

0589-17621/ 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 
HÖSTEN 2008 

 
 
 

 
 

PROGRAM 
Onsdag 24 september kl 19:00 

Helkväll med tuba 
Linnékvintetten med Øystein Baadsvik, 
tuba 
Medborgarhuset, Biograflokalen, Arboga 
Pris:130 kr. medl i AMF 100 kr och  
stud/ungd: 50 kr. Bilj säljs fr kl 18:00 

Onsdag 8 oktober kl 19:00 
Cello i världsklass 
 Mathew Barley, cello 
Nicolai Kulturhus, Arboga 
Pris: 130 kr. medl AMF: 100 kr stud/ungdom 50 kr. 
Bilj säljs fr kl 18:00 

Lördag 18 oktober kl 15:00 
Med dragspelet i högsätet  
Sören Rydgren  
Godtemplarlokalen, Arboga 
Pris: 130 kr. medl i AMF 100 kr. Bilj säljs fr kl 14:00 

Lördag 8 november kl 15:00 
We remember Ellington  
med Kjell Fernströms kvintett 
Medborgarhuset Rotundan, Arboga 
Pris: 150  kr. medl i AMF 120 kr. Bilj säljs fr kl 
14:00. 

Söndag 16 november kl 16:00 
Arboga Blåsorkester 
höstkonsert  
Arboga Blåsorkester  
Solist: Thomas Jäderlund, saxofon 
Medborgarhuset Biografen, Arboga 
Pris: 100 kr. Bilj säljs fr kl 15:00.  
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Helkväll med tuba 
Linnékvintetten med Øystein Baadsvik, 
tuba 

 

         
 

Den fenomenale norska tubaisten Øystein Baadsvik 
framträder i ett program tillsammans med 
Linnèkvintetten, en brasskvintett från Uppsala. Den 
består av trumpetarna Bengt Fagerström och Paul 
Hägglöf, Lennart Stevensson horn, Birgitta Lagerstedt 
trombon och Sami Al Fakir tuba. Baadsvik framträder 
som solist världen runt med berömda symfoni-
orkestrar och brassensembler, alltid med fina 
recensioner. Linnèkvintetten gör ofta konserter med 
berömda solister och även i länder i Europa. 
 

Cello i världsklass 
Mathew Barley, cello 

 
 
En högklassig solist, den engelske cellisten Matthew 
Barley kommer att göra en solokonsert. Han 
debuterade som solist i Sjostakovitjs cellokonsert 
med London-symfonikerna och har sedan framträtt i 
många länder med berömda orkestrar och dirigenter.  
 

På sin turné i Sverige kommer han att framföra verk 
av Bach, Gabrielli, Kodaly, Britten i ett cirka timslångt 
program kallat ”Musik i rörelse” (”On the road”). Viss 
del av programmet med elektronik. 
 

Med dragspelet i högsätet 
Sören Rydgren 

 
 
”Med dragspelet i högsätet” kommer dragspelaren 
Sören Rydgren att framträda tillsammans med 
basisten Leif Norberg och Leif Bolander trummor och 
sång. Sören Rydgren har passerat 50 år som artist 
och han har en lång och fantastisk lista av meriter. 
Bland annat kan nämnas att han varit Sveriges enda 
regionsmusiker, åren 1976-1992 (Musik i Dalarna). 
Han blev svensk juniormästare 1956, VM-tvåa 1974, 
valdes 1995 till ”Årets dragspelare” och fick 1998 
utmärkelsen ”Hagströmpriset”. Förutom fram-
trädanden i Sveriges Radio och TV har han 
konserterat bland annat i Ryssland och USA. 

We remember 
Ellington 
med Kjell Fernströms kvintett 

  
 
Med temat ”Duke Ellington” finns på scenen 
Kjell Fernströms trio samt Claes Brodda på 
tenorsax och Mårten Lundgren trumpet. I 
trion ingår förutom Kjell Arne Wilhelmsson 
bas och Jesper Quiberg trummor. Vi kan 
förvänta oss ett svängigt program med kända 
melodier, som det brukar bli med Kjell 
Fernström som ”härförare”. 

 
Arboga Blåsorkester 
höstkonsert  

med Thomas Jäderlund 

 
 
I den sista konserten för året kommer Arboga 
Blåsorkester att ge sin höstkonsert med en så 
kallad "hemvändare" som solist, det vill säga 
en proffsmusiker som började sin musikaliska 
bana i Arboga Musikskola. Vi har hittills haft 
glädjen att återse fem musiker som solister 
på "hemmaplan" i mycket förstklassiska 
konserter. Vid denna konsert kommer solisten 
att vara saxofonisten och jazzmusikern 
Thomas Jäderlund. 
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