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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 30 januari kl 19:00 

Kammarmusik 
med 
Emil Jonason klarinett och Peter Friis 
Johansson piano 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 100 kr 

 

Lördag 9 februari kl 15:00 

Storbandskonsert 
med 
Kustbandet 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 280 kr medlem i AMF 250 kr 
 

Onsdag 20 februari kl 19:00 

Pianokonsert 
med 
Young-Choon Park 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 150 kr medlem i AMF 120 kr  
 

Lördag 16 mars kl 15:00 

Jazzen anfaller 
med 
Peter Lind and the Cabaret Band 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 180 kr kr medlem i AMF 150 kr 

 

Onsdag 27 mars kl 19:00 

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

Torsdag 6 juni kl 14:00 

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 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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Kammarmusik 
med Emil Jonason klarinett och Peter 

Friis Johansson piano 
Med ”Beautiful 
Insanities” firar 

Emil Jonason och 

Peter Friis Johans-
son 10- årsjubi-

leum som duo 

genom att presen-
tera sitt mest 

personliga pro-

gram. Två unika solister som sedan första konserten forts-
ätter spränga konstmusikens former och gränser. Det är två 

solister som är kompromisslösa och det är just den egen-

skapen som gör Emil och Peter till något alldeles unikt. 
”Beautiful Sanities” innefattar musik komponerad bland 

annat av Copland, Schuman, Gershwin, Rachmaninoff och 

Saint-Saèns. 
    Emil Jonason gjorde med sin klarinett ett bejublat 

framträdande som solist med Filharmonikerna under 
utdelningen av Nobelprisen 2012. 

Storbandskonsert 
med Kustbandet 

Kustbandet, 

som i år firar 50 
år, räknas som 

ett av världens 

bästa storband 
vad avser 20-

och 30-talens 

storbandsmusik. 
Detta svängiga 

storband med 

den dåtida sättningen om överlag tolv musiker framför en 
mycket stiltrogen och underhållande konsert under ledning 

av Jens ”Jesse” Lindgren, trombonist, sångare och confe-

rencier. Repertoaren överensstämmer i stort med vad de 
kända storbanden under 20-och 30-talet spelade, sådana 

som Duke Ellington, Fletcher Henderson, Bix Beiderbeck 

och många andra. 
     

. 

Pianokonsert 
med Young-Choon Park 

Young-Choon Park föddes i 

Sydkorea och är nu bosatt i 

England. Hon började ta 
pianolektioner redan vid 

fyra års ålder och gjorde sitt 

första solistframträdande nio 

år gammal och spelade då 

Beethoven Piano Concert 

No 1 till Seoul Symfoni 
Orchestra.  

    Hon har turnerat runt i 33 

olika länder och gjort 50 konserter per år i Europa, Skan-
dinavien, Sydafrika och USA och varit solist i många 

ledande symfoniorkestrar. Hon har dessutom deltagit i 

Musikfestivaler världen runt och vidare har hon gjort 
framträdanden i radio och TV i många olika länder. För 

närvarande gör hon inspelning av alla Mozarts pianokon-

serter för Duchense World Records i Belgien. 

Jazzen anfaller 
med Peter Lind and the Cabaret Band 

Det gick inte att stoppa  

denna våg av ny ameri-

kansk och engelsk 20-
talets populärmusik som 

vällde in i vårt land rakt  
famnen på svenska 

musikanter och deras 

publik. Denna föreställ-
ning är en hyllning till 

dessa svenska jazzpion-

järer som tog sig an och 
lärde sig den nya ”hot-musiken”. Den tid som skildras vid 

denna konsert är 1925-1950, den tid då jazzen var både 

underhållnings- och dansmusik. De flesta melodierna är 
svenska, för även i Sverige skrevs musik som lånade sig 

till att göra jazz av, till exempel ”Vägen uppför stegen”, 

”Jag har en liten Radiola”, ”Jag har en liten melodi”.  
    Peter Lind Cabaret Band gör ”Jazzcabarèer” på olika 

teman, i denna konsert om när jazzen kom till Sverige. 

Bandet består av sex musiker och en sångerska. 

                Unga musiker 
från Arboga musik- och dansskola 

 
I samarbete med Arboga Musikförening framträder unga 

musiker 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. 

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. 

 


