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KONSERTPROGRAM 

HÖSTEN 2013 

 

 

 

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 Henrik Fallberg 

henrik.fallberg@arboga-
musikforening.se 

 0706-724719 
Vice ordförande Stig Jäderlund 
 s.jaderlund@tele2.se 
 0589-12205/0736-240303 
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 
Henrik Fallberg 

ordförande 

  

PROGRAM 
 

Biljettförsäljning börjar en timme före konserten i konsertloka-
len.  
OBS! Endast kontant betalning (vi är en liten förening och 
har ingen kortläsare). 
Ungdomar under 18 år har fri entré 
 

Onsdag 18 september kl. 19:00 

Gitarr och saxofon 
Johan Norberg och Jonas Knutsson. 
Mmusik och berättelser med tema : Norrland 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 120 kr 
 

Onsdag 2 oktober kl. 19:00 

Blåsmusikkonsert 
med 
Imani Winds 
Blåskvintett från USA 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 120 kr 
 

Onsdag 6 november kl. 19:00 

Folkmusik 
med 
gruppen Navarra 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 120 kr 
 

Lördag 16 november kl. 15:00 

Höstkonsert 
med 
Arboga Blåsorkester 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 100 
 

Söndag 24 november kl. 16:00 

Röda höst 
med 
Olle Persson och Linnékvintetten 
Musik av Bo Nilsson 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 120 kr 
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Johan Norberg gitarr och 
Jonas Knutsson saxofon 

med musik och berättelser med tema 

”Norrland” 

 
Jonas Knutsson saxofoner och Johan Norberg framför ett 

program benämnt ”Norrland”. 

    Inspirerade av några gamla bilder som Johans far tagit i 

Västerbotten 1958 spelade de in ytterligare fem melodier 

och kompletterade tidigare ”mer på skoj” gjorda inspel-

ningar, nu under lite mer bestämda former. Skivan kom att 

heta ”Norrland” och har följts av ytterligare två CD, 

”Norrland II” och ”Norrland III”. De hade ingen aning om 

att CD:n ”Norrland” skulle bli starten på ett mer än tioårigt 

samarbete med turnèer runt om i Sverige och Europa. 

Melodier och ackord som ljuder av ekon från traditionella 

danslåtar från Västerbottens inland, latinska färger, västaf-

rikanska rytmer och jazz. 

 

Imani Winds 

Blåskvintett från USA 
Amerikansk blåskvintett med 

stark scennärvaro och en 

mycket varierad repertoar, 

som utöver den sedvanligt 

klassiska presenterar t ex 

nyskriven musik, jazzkompo-

sitioner och latinamerikanska 

rytmer och tongångar som i t 

ex Piazzollas Libertango. Ett flertal tonsättare från olika 

genrer har skrivit musik direkt för kvintetten.  

    Denna mycket förstklassiga blåskvintett besöker Arboga 

som enda ort i regionen. 

. 

Höstkonsert 

med 

Arboga Blåsorkester 

Solist: Elisabet Anderberg 

 

 
Arboga blåsorkester ger traditionsenligt sin höstkonsert i 

Medborgarhuset i Arboga. Flöjtsolist är hemvändaren 

Elisabet Anderberg. 

    Elisabet började ta flöjt-lektioner i Arboga musikskola 

på 70-talet på det som då hette Musicum. 

    Sedan följde musikgymnasiet i Västerås och musikhög-

skolan i Stockholm. Som frilansande flöjtist är arbetsplat-

serna många, men den främsta är Folkoperan där hon varit 

aktiv i mer än 25 år. 

 

 
 

r.

Folkmusik 
med 

gruppen Navarra 
Navarra har sedan starten 2009 uppmärksammats för sin 

oemotståndliga energi och 

sitt genuint originella 

förhållande till nordisk 

folkmusik.  

    Första albumet Nya 

Fönster nominerades till 

Manifestpriset för årets 

folkmusikalbum och pris 

för årets nykomling på 

Folk- och världsmusikgalan 2012. Recensenterna beskrev 

Nya Fönster som "ett av årets mest intressanta album" och 

skrev att "Navarra vill och lyckas öppna nya fönster till 

folkmusiken".    

     Bandet blev snabbt uppmärksammat för sina livefram-

trädanden, och har spelat på de flesta stora scener för 

folkmusik i Sverige och Norge. 

 

Röda höst 
med 

Olle Persson och Linnékvintetten 
Linnékvintetten samarbetar med 

sångaren Olle Persson under 

rubriken Röda höst" med musik 

av tonsättaren Bo Nilsson som  

kom att bli folkkär i  i Sverige 

via bl a filmmusiken till Hemsö-

borna samt med sin vis- och 

jazzrepertoar.  

    I denna konsert möter vi vi-

sorna, inramat av Nilssons origi-

nalmusik för brasskvintett. Nu 

med Olle Persson och Linnékvin-

tetten. 

     Denna högklassiga brasskvin-

tett har tidigare framträtt i Arboga 

med kända solister. 
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