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PROGRAM 

Allmänt 
Biljettförsäljning i konsertlokalen öppnar en timme 
innan föreställningen startar om inget annat anges. 
Ungdom under 18 år har gratis entré. 
 

Söndag 30 januari kl 15:00 

Lill Lindfors  
med Hector Bingert, Mats Norrefalk och Claes 
Cronas trio 
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 300 kr. Förköp: Arboga Stadsbibliotek 
0589-87300. Ev överblivna biljetter fr 14:00 i konsertlokalen 
 

Onsdag 9 februari kl 19:00 

Nat King Coles musik 
Larry Franco med italiensk jazztrio  
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 150 kr medlem i AMF 120 kr 

 

Onsdag 23 februari kl 19:00 

Allan Edwalls musik  
Bengan Jansson och Trio X 
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 

 

Lördag 5 mars kl 15:00 

We Remember Frank Sinatra  
PeO Jönis och Kjell Fernströms kvartett  
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 150 kr medlem i AMF 120 kr 
 

Onsdag 16 mars kl 19:00 

Unga Musiker  
från Arboga Musikskola  
Nicolai Kulturhus Aula, Arboga. Entré: 60 kr 
 

Onsdag 30 mars kl 19:00 

Håkan Björkman  
och Linnèkvintetten 
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

Onsdag 25 maj kl 19:00 

Försommarkonsert 
med Västerås Sinfonietta 
Medborgarhuset, Arboga. Entré: 150 kr medlem i AMF 120 kr 

Nu är det dags igen att inbjuda till en spännande 
musikvår med fina artister. Vi hoppas att Du/Ni vill 
fortsätta att vara medlem i vår förening. Samtidigt 
hälsar vi nytillkomna medlemmar välkomna. 
    Medlemsavgiften per år är 50 kr för enskild med-
lem och 100 kr för hushåll. 
    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.com 

0589-17621/0706-554446 
Sekreterare Sune Pettersson 
 0702-544376 
Styrelsemedlem Inger Kanders 

inger.kanders@gmail.com 
 0703-028229 
 

Välkomna till våra konserter 
Stig Jäderlund 

ordförande 
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Lill Lindfors 
med 

Hector Bingert, Mats Norrefalk och 

Claes Cronas trio 

Lill Lindfors är en 

av Skandinaviens mest mångsidiga och älskade underhål-
lare. Hon har haft en 45 årig framgångsrik karriär som 

sångerska, skådespelerska, kompositör och textförfattare. 

Flera av hennes TV-shower har vunnit priser vid Montreux 
tv festivalen.  

    Hon har spelat in ca 40 Lp och CD och bland många 

melodier man minns kan nämnas ”Du är den ende”, 
”Längtans samba” och ”Musik skall byggas utav glädje”. 

Nat King Coles musik 
Larry Franco med italiensk jazztrio 

  
Larry Francos trio hyllar minnet av en av världens absolut 

största jazzartister, pianisten och sångaren Nat King Cole. 

    Denna italienska trio anses idag vara i världsklass inom 
sin genre och har gjort stor succés vid tidigare konserter i 

Sverige. En svängig föreställning utlovas där musikerna 

bjuder musik så som man minns från Nat King Cole trio. 
   Trion består av: Larry Franco piano – sång, Guido Di 

Leone gitarr och Ilario De Marinis bas 

Allan Edwalls musik 
Bengan Jansson med Trio X 

   
Den populäre dragspelaren Bengan Janson med piano- och 
jazztrion Trio X bjuder på Allan Edwalls rika visskatt. Vi 

får höra en kärleksfull hyllning till denna fantastiska 

skådespelare som också skrev texter och komponerade 
egen musik. 

We Remember Frank Sinatra 
PeO Jönis och Kjell Fernströms kvartett 

Herrgårdsherren i Torps-hammar, 

exilmasen Peo Jönis, känd i många 
musikaliska sammanhang och  bland 

annat som en av sångarna i Family 

Four och mångårig basist hos fram-

lidna pianolegenderna Charlie Nor-

man och Berndt Egerblad. 
Kvartetten består av: Kjell Fernström piano, Claes Askelöv 

gitarr, Arne Wilhelmsson bas och Jesper Kviberg trummor 

Unga Musiker 
från Arboga Musik- och Dansskola 

Arboga Musik- och dans-
skola presenterar i samar-

bete med Arboga  Musik-

förening en konsert med 
Arbogas unga musiker 

som kommer att framträda 

som solister eller i olika 

instrumentella kombina-

tioner och i sånginslag. Konserten är ett tillfälle för elever-

na att visa sina färdigheter för en bredare publik, som får 
chansen att upptäcka Arbogas musikaliska framtid. 

Håkan Björkman 
och Linnèkvintetten 

  
Håkan Björkman är anställd som solotrombonist i Kungl. 
Hovkapellet och i Chamber Orchestra of Europe. Jobbar 

också för tillfället i Sveriges Radios Symfoniorkester. Han 

uppträder regelbundet som solist och har hörts i radio och 
TV samt med många kända orkestrar, bland annat Kungli-

ga Filharmonikerna samt undervisar vid Kungl. Musikhög-

skolan i Stockholm. 
    Han kommer nu att framträda tillsammans med Linnè 

kvintetten som består av: Bengt Fagerström, trumpet - Paul 

Hägglöf, trumpet - Lennart Stevensson, horn - Birgitta 
Lagerstedt, trombon - Simon Frisk, tuba. 

Försommarkonsert 
med Västerås Sinfonietta 

 
Västerås Sinfonietta har en historia som går tillbaka till 

1884 då Musiksällskapet bildades, vilket med tiden bidrog 
till att ge Västerås rykte som god musikstad. 

    Denna förnämliga Västanländska orkester återkommer 

nu till Arboga för att göra en ”Försommarkonsert”. Diri-
gent vid detta tillfälle är Marie Rosenmir och solist Daniel 

Migdal, violin. Programmet omfattar musik av Jonas 

Valfridsson (uruppförande), Mozart Violinkonsert nr 1 och 
Haydn Symfoni nr 103. 
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