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KONSERTPROGRAM 

HÖSTEN 2014 

 

 

 

ARBOGA MUSIKFÖRENING är en ideell förening för 
arrangerande av konserter i Arboga med målsätt-
ningen att bjuda publiken på ett högklassigt och 
varierande utbud med kammarmusik, blåsmusik, 
folkmusik och jazz. Föreningen med f n cirka 300 
betalande medlemmar bildades 1994 och firar i år 20-
årsjubileum. 
    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@gmail.com 
 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 

 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 
 

13 september kl 16:00 

”I betraktarens ögon” 
med dansgruppen Can I do this? 
Vasahallen, Arboga. Entré 100 kr 

 

8 oktober kl 19:00 

Sweet Plantain 
Stråkkvartett från USA 

Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 180 kr, AMF medl 150 kr 

 

25 oktober kl 15:00 

Meta Roos 
Meta Sings Ella 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 180 kr, AMF medl 150 kr 
 

8 november kl 16:00 

Carl-Johan Stjernström 
och  

Alain Jacquon 
Med Svenska Stråkkvartetten 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 180 kr, AMF medl 150 kr 
 

16 november kl 16:00 

Jubileumskonsert 
Arboga Blåsorkester 
med  
Anders Ekborg 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 270 kr, AMF medl 240 kr 
Förköp: Se kommande annons i BBL/AT 
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”I betraktarens ögon” 

Med dansgruppen Can I do this? 

Sigge Modigh grundade ”Can I 

Do This?” 2012 som plattform 
för hans koreografiska arbete. 

    Kompaniet har snabbt fått ett 

erkännande för sitt variations-
rika, fysiska och teatraliska 

framträdande.  

    2013 sände Sveriges Televis-
ion kortfilmen Black Swan, med 

” Can I Do This?” i samband 

med en danskväll på TV2. 
    Mars 2014 hade den kritiker-

rosade föreställningen ”Short 

Stories” premiär på Dansens Museum i Stockholm 
    Under säsongen 2014-2015 kommer kompaniet att 

framföra två nya föreställningar: ” I betraktarens ögon” 

och ”Muse” . Dessutom inleder de ett samarbete med den 
tyska agenturen Cultur-Partner. 

 

Sweet Plantain 
Stråkkvartett från USA 

Sweet Plantain är en mycket underhållande och annorlunda 

stråkkvartett som verkligen doftar New York. Musikerna 

trakterar inte bara sina stråkinstrument utan även trombon,. 
    Repertoaren är en blandning av klassiskt, latin-

amerikanskt, jazz och moderna tongångar. 

Meta Roos Sings Ella 

 Meta Roos är känd för Arbogapubliken från tidigare 

framträdanden.  

    Hon blev 2009 års Monica Zet-
terlunds stipendiat och hon kommer 

att ge en kritikerrosad hyllningskon-

sert till Ella Fitzgerald, som gick ur 
tiden för 18 år sedan. 

    Meta kommer att sjunga sånger 

från Ella Fitzgeralds stora repertoar. 
Arrangemangen är skrivna av Kjell 

Öhman och finns på hennes CD 

”Meta sings Ella”. Hon har gjort succé även med en annan 
CD ”Soft Winds”, också med Kjell Öhman. Medverkande 

musiker under konserten är Jan Ottesen gitarr, Hans Back-
enroth bas och Chris Montgomery trummor. 

    Vi kommer att höra många kända melodier som: Sweet 

Georgia Brown, Lady be good,  
    A Tisket-A Tasket, Dream a little  dream,  All of me, 

Can anyone explain, Bewitched , m. fl. 

 

Carl-Johan Stjernström 
och Alain Jacquon 
med Svenska Stråkkvartetten 

Carl-Johan Stjernström, född och uppvuxen i Arboga, där 

han som så många andra 
började sin musikaliska 

bana på Kommunala 

Musikskolan med Håkan 
Harryson som klarinett-

lärare. Carl-Johan visade 

tidigt talang och vann ett 
flertal pris i olika nation-

ella tävlingar. Efter att ha arbetat ett par år som soloklari-

nettist i Göteborgs Spårvägars Orkester började han stu-
dera vid Malmö Musikhögskola och 1989 tog han sin 

examen efter studier för Tomas Kumlien. 

    Alain Jacquon uppträder internationellt som solist, 
dirigent, kammarmusiker och gästspelar runt om i världen 
med de stora orkestrarna. Han bor i Frankrike och är rektor 

för Conservatoire de Lyon.  

 

Jubileumskonsert 
Arboga Blåsorkester  

med 

Anders Ekborg 

 

    Anders Ekborgs 

stora genombrott kom 

1995 när han spelade 
Karl-Oskar i musika-

len Kristina från 

Duvemåla, en succé 
som pågick i fyra år. 

    Sedan dess har han 

gjort ett flertal stora 
musikalroller.  

    Han återkom till 

Östgötateatern 1999 då 
han spelade den krä-

vande titelrollen i 

Jekyll & Hyde.  

    Här bör även nämnas Evita på GöteborgsOperan, succén 

Chess på Cirkus i Stockholm och Jesus Christ Superstar på 

Maximteatern. 
    Tillsammans med Arboga Blåsorkester kommer han 

bland annat att framföra några nummer Frank Sinatras 

repertoar och från Chess. 
    Detta är den typen av låtar som Anders Ekborg gör som 

allra bäst och som är en fröjd att lyssna på. Rösten är lika 

bra som alltid. Han håller inte igen, han tar ut svängarna 
och tar i precis så där som bara han kan. Det är helt enkelt 

en fröjd att lyssna på. 

    Arboga Blåsorkester. Blåstraditionen i Arboga är 
stark. En av de första blåsorkestrarna var Skarpskyttarnas 

musikkår, som bildades på 1860-talet. 70 år senare bilda-

des Arboga Blåsorkester, som har gett konserter med bl.a. 

Lars Roos, Thore Skogman och Bengan Jansson. Orkes-

tern spelar jazz, swing, klassiskt och marscher, allt under 
dirigenten Andreas Wiiks trygga ledning. 

 
Foto: Peter Knutsson 
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