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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 september kl 15:00 

Swingupplevelse 
med 
Swedish Swing Society   
Medborgarhuset, Arboga. Entré 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

Onsdag 10 oktober kl 19:00 

Kammarmusik 
med duo 
Carr och Quennerstedt 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 120 kr medlem i AMF 90 kr 

 

Lördag 20 oktober kl 15:00 

Jazzvarieté 
med 
Gunhild Carling Big Band 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 280 kr medlem i AMF 250 kr  
Förköp från 1 oktober på Arboga Stadsbibliotek. Tfn 0589-873 00 

 

Söndag 11 november kl 15:00 

Höstkonsert 
Till sjöss med 
Arboga Blåsorkester   
Medborgarhuset, Arboga. Entré 100 kr 
 

Onsdag 14 november kl 19:00 

Folkmusik 
med 
Duo Markus Falck & Svante Lindqvist  
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 180 kr medlem i AMF 150 kr 

 

Nu är det dags igen att inbjuda till en spännande 
musikhöst 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@tele2.se 
 0589-12205/0736-240303 
Vice ordförande Henrik Fallberg 
 henrik.fallberg@arboga.se 
 0589-87209/0706--724719 
Kassör Pär-Erik Modigh 
 pe.modigh@telia.com 

0589-17621/0706-554446 
Sekreterare Ingemar Johansson 

ingemar.johansson@arboga-
musikforening.se 

 0221-28620/0707-649690 
Styrelsemedlem Inger Kanders 

inger.kanders@gmail.com 
 0703-028229 
 

Välkommen till våra konserter 
Stig Jäderlund 

ordförande 
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Swingupplevelse 
med Swedish Swing Society 

1935 bildade Benny Goodman den berömda trion med 

Teddy Wilson på piano och 

Gene Krupa på trummor. Trion 
gjorde skivinspelningar och 

direkt succé.  

    Konceptet med pianots 

vänsterhand i rytmiskt samar-

bete med bastrumman, Good-

mans lekfulla melodik och 
frånvaron av kontrabas gav ett 

luftigt sound som frigjorde 

musikernas eleganta teknik och en swingupplevelse av 
ovanligt slag.  

    Swedish Swing Society med Antti Sarpila klarinett, Ulf 

Johansson Were piano och Björn Sjödin trummor förvaltar 
och utvecklar detta arv på ett sätt som gett genklang hos 

såväl publik som kritiker världen över och ”Världsklass” 

är ett omdöme som ofta används. 
 

Kammarmusik 
med duo Carr och Quennerstedt 

Elna Carr, violin och Håkan Quennerstedt, piano, är en 

ung framgångsrik duo som både solistiskt och som kam-
marensemble är på ypperlig 

nivå. De har i konsertsam-

manhang med sitt briljanta 
och temperamentsfulla spel 

rönt stor framgång.  

    Duon, som bildades 2005 
med Elna Carr violin och 

Håkan Quennerstedt piano, 

är 2011 års vinnare av kammarmusiktävlingen ”Ung & 

Lovande” som arrangeras av Kammarmusikförbundet i 

samarbete med Västmanlandsmusiken och Musik i Syd. 

De vann då både juryns och publikens röster. Konserten är 
en del av förstapriset, en turné i Musik i Syds regi. 

 

Jazzvarieté  
med Gunhild Carling Big Band 

  
Med sin originella, repertoar, sitt kolossala utspel, sin 

entusiasm, glädje och humor sticker Carling Big Band ut 

i dagens musikvärld. Med det sprudlande dynamitpake-
tet Gunhild Carling som frontfigur slår Carling Big Band 

knock på publiken var helst de uppträder. 

    Carling Big Band är i huvudsak en sammanslagning 
av Cooling Family och Maritime Stompers och de 

framträdde för första gången 2003 vid den årliga jazzva-

rietèn på Lunds stadsteater. Sedan dess har bandet 
kunnat höras i olika konserthus och vid jazzfestivaler 

bland annat i Köpenhamn och Dresden. 

 

 
 

    Orkestern tar avstamp i 30- och 40-talets bigbandsjazz 

och har inspirerats av storheter som Duke Ellington, 

Fletcher Henderson, Luis Russel och Chick Webb. 
    En del av repertoaren är nyskrivna arrangemang på 

gamla melodier men det mesta är helt nykomponerad 

musik av Hans ”Cooling” Carling, Gunhild Carling och 
Erik Bernhagen, trumpetare i bandet. Bandet består idag 

av 12 musiker, förutom Gunhild och har ”Carling Fa-

mily Band” som grundstomme. 
    Vid denna konsert utlovas en härligt svängig jazzshow 

med varietéinslag. 

Höstkonsert 
med Arboga blåsorkester 

 
Välkommen till en eftermiddag i blåsmusikens tecken.  

Arboga Blåsorkester bjuder på en konsert med ett för oss 

nytt och inspirerande tema. Ni kommer bl.a. få njuta av 
Bobbie Ericsons ”Utskärgård” och den läckra ”The song 

of the Volga Boatmen”. Här utan sångsolist men i Glenn 

Millers jazzarrangemang. 
    Kapten på skutan är vår eminente dirigent Andreas 

Wiik. 

    Så länsa pumparna och skota seglen för nu lossar vi 
på skotsteken till förtöjningslinorna och åker  

    till sjöss 
 

Folkmusik 
med Markus Falck och Svante Lindqvist 

Skrönornas folkliga mästare... Markus Falck och Svante 

Lindqvist är två norrbottniska riksspelmän som spelat ihop 
i över 30 år. De utgör också 

50% av JP Nyströms orkester. 

Ibland uppträder de som duo.  
    Sättningen är traditionellt 

norrbottnisk med fiol, 

tramporgel, durspel och sång 
ibland.  

    Markus och Svante spelar 

låtar och berättar om musik 

och musikanter de mött på vägen. Två rutinerade män som 

sällan är allvarliga men alltid seriösa. Vid konserten i 

Arboga kommer också Thomas Andersson, berättare och 
musiker att medverka. 

     J P Nyströms är en orkester som bildades i Malmberget 

1977 och vars signum är tramporgeln och de gav en be-
jublad konsert i Arboga i april 2001.  
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