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KONSERTPROGRAM 

HÖSTEN 2015 

 

 

 

Arboga Musikförening är en ideell förening som 
arrangerar konserter. Målsättningen är att bjuda på 
högklassigt och varierat utbud. Kammarmusik, blås-
musik, folkmusik, jazz, mm. Föreningen bildades 
1994 och har fn ca 300 medlemmar. 
    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 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 
 stig.jaderlund1@bredband.net 
 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. 
Sluttid för respektive konsert är preliminär 
 

Onsdag 16 september kl 19:00 – 21:00 

Kolonien  
Folkmusik 
Plats: Nicolai Kulturhus Aula 
Entré: 100 kr 
 

Måndag 5 oktober kl 14:00 – 16:00 

Jazz Rock`n`roll & Lite Snoddas 
Peter Lind and the Cabaret Band 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Entré: 100 kr 
 

Tisdag 10 november kl 19:00 – 21:00 

Quatuor Zaïde 
Stråkkvartett från Frankrike 
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga 
Entré: 180 kr. 150 kr för medlemmar i AMF 
 

Lördag 21 november kl 15:00 – 16:45 

Höstkonsert 
Arboga Blåsorkester 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Entré: 100 kr 
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Kolonien  
Folkmusik 

 
Kolonien fick sin nuvarande form 2012 och har sedan 
dess gjort sig ett allt större namn genom sina lad-
dade spelningar både i Sverige och utomlands. 
    Kolonien består av fyra unga musiker som vuxit 
upp tillsammans och som levererar sina låtar på 
två gitarrer, en fiol, slagverk och fyrstämmig sång. 
En skön mix av ös och finlir. 
    Kolonien består av bröderna Arvid och Erik Rask, 
Anna Möller och Mischa Grind.  
    Kolonien blev valda till "ÅRETS UNGA FOLKMUSIK-
BAND" 2011 och blev skivaktuella med debutalbumet 
"CLOCKWISE" 2012.  
    Kolonien spelar en egenskriven folkmusik med 
starka influenser hämtat ur pop och reggae, en 
lekfull syntes av traditionella uttryck och samtid.  

 

Jazz Rock`n`roll & Lite 
Snoddas 

Peter Lind and the Cabaret Band 

 

 
En trevlig föreställning denna vardagseftermiddag 
för dagslediga och pensionärer som Arboga Musik-
förening arrangerar för första gången. 
    Peter Lind and The Cabaret Band har satt ihop 
ännu en jazzkabaré. Den här gången handlar det om 
musiken på 50-talets Sverige. Jazzen var fortfarande 
en stor del av populärmusiken, men rocken kom 
smygande och i hörnet av schlagermusiken dök även 
en bandyspelare från Bollnäs upp. 
    Som vanligt blir det mycket sång och en hel del 
nostalgi och naturligtvis har man grävt upp många 
märkliga historier. Varför hette han Snoddas förres-
ten? 
    Vi får till exempel höra; The Preacher, Rumba i 
Engelska Parken, Lullaby of Birdland, Flickorna i 
Småland och April in Paris. För att inte tala om Nu 
tändas åter ljusen och Flamingo, varvat med lite 
Povel Ramel och Bill Haley. Och mitt i allt det här 
hoppade Ragge Lundberg 432 cm i stav vid OS i 
Helsingfors – och föll ner i en sandgrop. Att han inte 
slog ihjäl sig! 
    Bandet består av: Eva Forsgren sång, Peter Lind 
trumpet, John Högman klarinett och saxofon, Jens 
Lindgren trombon, Claes-Göran Skoglund piano, 
Kjell Grundström kontrabas och Björn Sjödin trum-
mor. 
 
 

Quatuor Zaïde 
Stråkkvartett från Frankrike 

 
 
Quatuor Zaïde turnerade förra säsongen i Sverige 
och gav då 16 konserter. Nu kommer denna unga 
prisbelönta kvartett till Arboga. De har redan hunnit 
framträda i flera stora konsertsalar som Wigmore 
Hall i London, Berlin Philharmonie, Musikverein i 
Wien, Cité de la Musique i Paris, Beijing Concert 
Hall och Jordan Hall i Boston. Säsongen 2015/16 
kommer man även att presentera sig i bl a Barbican 
i London och Stockholms Konserthus, detta i sam-
band med att kvartetten är uttagen till de stora 
europeiska konserthusens projekt Rising Stars. Zaïde 
är namnet på en turkisk slavflicka som blev drott-
ning av Grenada i en föga känd oavslutad opera av 
Mozart. 
    Kvartetten består av: Charlotte Juillard, violin, 
Leslie Boulin-Raulet, violin, Sarah Chenaf, viola och 
Juliette Salmona, cello. 

Höstkonsert 
Arboga Blåsorkester 

Sinatra 100 år – En hyllningskonsert 

  

Konserten består av två delar. Blåsorkestern inleder 
konserten med ett traditionellt blåsorkesterpro-
gram. Efter paus hyllar orkestern Frank Sinatras 
långa karriär, med gästsolister. 
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