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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. 
 

Onsdag 8 februari kl 19:00 

Pianoyra 
med 
Howard Shellby och Västerås Sinfonietta   
Medborgarhuset, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF120 kr. 

 

Onsdag 15 februari kl 19:00 

Klassiskt på gitarr och flöjt 
Duo Casine 
Nicolai Kulturhus, Arboga. . Entré 120 kr medlem i AMF 90 kr 
 

Lördag 3 mars kl 15:00 

Gitarrjazz 
Frank Vignola   
Medborgarhuset, Arboga. . Entré 180 kr medlem i AMF150 kr 

 
 

Onsdag 28 mars kl 19:00 

Unga musiker  
från Arboga musik- och dansskola  
Nicolai Kulturhus Aula, Arboga. Entré: 60 kr 

 

Onsdag  11 april kl 19:00 

Tage Danielsson -   
Den sanne humanisten 
Claes Jansson och Trio X 
Godtemplarlokalen, Arboga. Entré: 160 kr medlem i AMF 130 kr 
 

Onsdag 6 juni kl 13:30 

Nationaldagsfirande 
Ahllöfsparken, Arboga. Fri entré. 

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@tele2.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 Ingemar Johansson 
 0221-28620/0707-649690 
Styrelsemedlem Inger Kanders 

inger.kanders@gmail.com 
 0703-028229 
 

Välkommen till våra konserter 
Stig Jäderlund 

ordförande 
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Pianoyra 
Med Howard Shellby och  

Västerås Sinfonietta 

  
Program: 

Beethoven: Uvertyr tillCoriolan 

Mendelssohn: Pianokonsert nr 1 
Mendelssohn: Capriccio Brillant 

Beethoven: Synfoni nr 1 

    Västerås Sinfonietta är en orkester inom Västman-
landsmusiken.  Orkesterns huvudmän är staten, Västerås 

stad och Västmanlands läns landsting, dess hemmaarena är 
Västerås Konserthus 

 .. 

Klassiskt på gitarr och flöjt 
Duo Casine 

Upplev en av kammarmusikens 
vackraste kombinationer, flöjt och 

gitarr, med två av Sveriges mest 

lovande solister.  
    Lucas Brarr och Madelaine 

Johansson möttes för första gång-

en i Solistpriset 2010 och beslöt 
då att starta en duo. De fick 

lysande respons redan efter första 

konserten tillsammans. 

    Duo Casine deltog i tävlingen 

Ung och Lovande i Västerås 2011. 

Gitarrjazz  
Erik Söderlind möter Frank Vignola 

  
 

Gitarrfavoriterna Erik Söderlind och Frank Vignola möts i 
Arboga i sällskap med pianisten Kjell Öhman, basisten 

Hans Backenroth och Leif Gus Dahlberg på trummor.  

    De bjuder tillsammans med Frank Vignola på swingjazz 
av bästa Django Reinhardt – klass. 

 
Tage Danielsson - 

Den sanne humanisten 
Claes Jansson med Trio X 

  
 

Claes Janson och Trio X har satt ihop ett program med 
Tage Danielssons  texter såväl lättsamma som allvarliga. 

Texterna kommer från de många revyproduktionerna som 

Tage medverkade i. Många välkända örhängen som ”Att 
angöra en brygga” och ”Bedårande sommarvals”. 

    Trio X består av Joakim Ekberg (trummor/slagverk), Per 
V Johansson (kontrabas/elbas) och Lennart Simonsson 

(piano/keyboards). 

 

Unga musiker 
från Arboga musik- och dansskola 

I samarbete med Arboga  Musikförening  framträder  unga 

musiker som 
solister eller i 

olika instrumen-

tella kombina-

tioner och i 

sånginslag. 

Konserten är ett 
tillfälle för 

eleverna att visa 

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

 

Nationaldagsfirande 

 
 

Nationaldagsfirande sker traditionellt i Ahllöfsparken. 

    Sveriges flagga en av världens äldsta. Den 6 juni 1893 

hölls den allra första festen för den svenska flaggan på 
Skansen i Stockholm. Men den blågula flaggan är över 500 

år gammal.  

    Det var kung Karl Knutsson Bonde som tog sin egen 
vapenskölds färger när han inledde motståndskampen mot 

danskarna vid mitten av 1400-talet. Först 1916 blev det 

fart på det allmänna flagghissandet i Sverige. 

 
 

file:///I:/Documents/Downloads/Föreningar/Föreningar/Ideella/AMF/AMF%20Hemsida/01_historik/amf_2011/01_historik/amf_2011/Jansson%20Bengan.htm

