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KONSERTPROGRAM 

VÅREN 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 
 

19 februari kl 18:30 

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

8 mars kl 15:00 

Ronnie Gardiner 
All Star Septet 
Svängig Jazz 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 250 kr medlem i AMF 200 kr 
 

6 april kl 15:00 

Jan Johansen 
Rockford Big Band 
Storbandsmusik 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 250 kr medlem i AMF 200 kr 
 

18 maj kl 15:00 

Musik i Herrgårdsmiljö 
Kaktus Trio 
Jädersbruks Herrgård. Entré 130 kr medlem i AMF 100 kr 
 

6 juni kl 14:00 

Nationaldagsfirande 

Ahllöfsparken Arboga, Fri entré 
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Unga Musiker 

Elever 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. 

 

Ronnie Gardiner 
All Star Septet 

Svängig Jazz 
Ronnie är en jazztrummis som spelat med de största inom 

jazzen, till exempel Dizzy Gillespie, 
Benny Carter, Gerry Mulligan och 

Dexter Gordon. Han har bott många 

år i Sverige och är här mest känd som 
trummis i Charlie Norman Trio under 

många år. 

    Detta är ett osedvanligt svängigt 
och inte minst högkvalificerat gäng 

som i stort sett varit ograverat sedan starten någon gång i 

mitten av 1990-talet då Ronnie Gardiner fick i uppdrag att 
med sitt Tivoliband svara för en del av sommarens jazzbe-

givenheter på Gröna Lund i Stockholm 

    I bandet ingår idel ädel jazzadel som: Karl Olanders-

son trumpet/sång, Anders Norell trombon/sång, Claes 

Brodda saxofoner, Mathias Algotsson piano, Claes 

Askelöf gitarr/presentation, Hasse Larsson bas/sång och 
givetvis altmeister Ronnie Gardiner själv vid trummorna.  

Jan Johansen 
Rockford Big Band 

Storbandsmusik 
Att bli äldre och 

förhoppningsvis mera 

mogen känns enbart 
positivt försäkrar Jan 

Johansen som nu 

satsar på att sjunga till 
storband 

    Jan Johansen 

inledde sin karriär i 
coverbandet Off Duty. 1993 klev han för första gången in 

på listorna med Lost In Paradise även om det bara var 

duettpartnern Erika som syntes på singelns omslag. 
    Tack vare låten ”Se på mej” kom sedan det stora ge-

nombrottet 1995. Det blev som bekant seger i Melodifesti-
valen och en tredjeplats i Eurovision Song Contest. 

 

 
 

Rockford Big Band är ett Uppsalabaserat storband med ett 
mycket brett utbud. I standardrepertoaren blandar de 

klassisk storbandsjazz och soul/funkmusik, allt från Count 

Basie till Earth Wind and Fire. Medlemmarna är vänner 
som har träffats via olika storband i musikstaden Uppsala. 

De spelar med mottot att ha kul och att underhålla sin 

publik med storbandsmusik av hög kvalité och stor bredd. 
.

Musik i Herrgårdsmiljö 
Kaktus Trio 

I Sydamerikas djungel och 

storstadsmyller 

 
 
Kaktus Trio är en lokal trio med professionella musiker. 

Annette Gällstedt; flöjt, Daniel Johansson; gitarr och 

Johan Hultman; slagverk. Kaktus Trio spelar glädjefylld 
och rytmisk musik från mestadels Sydamerika.  

 

Nationaldagsfirande 

 
 

Nationaldagsfirande sker traditionellt i Ahllöfsparken. 

    Sveriges flagga är 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. 


