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KONSERTPROGRAM 

VÅREN 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 
 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. 
 

15 februari kl 15:00 

Storbandsmusik med 
Whispering Band 
från Örebro med Elin Jauring och Marcus 
Olsson från Arboga som vokalister 
Medborgarhuset, Arboga. Entré 180 kr. Medlem i AMF 150 kr 
 

4 mars kl 19:00 

Klassisk musik med  
Daniel Rowland – violin 
Natacha Kudritskaya – piano 
Nicolai Kulturhus, Arboga. Entré 180 kr. Medlem i AMF 150 kr 

 

18 mars kl 18:30 

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

30 maj kl 11:00 – 14:00 

Musik i kvadrat 

Nytorget, Arboga. Fri entré 

 

6 juni kl 14:00 

Nationaldagsfirande 

Ahllöfsparken Arboga. Fri entré 
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Storbandsmusik med 
Whispering Band 

Whispering bildades 
i Örebro 1933, troli-
gen världens äldsta 
nu aktiva storband 
som haft många 
olika konstellationer 
under årens lopp. I 

dag ett mycket populärt 17-mannastorband med en 
bred repertoar ur American songbook, ur Ellington 
och Basies repertoarer samt något ur Monica Zet-
terlund repertoar. Ledare för bandet är Håkan 
Nykvist och dess vokalist är Katarina Josephsson. Vid 
konserten i Arboga medverkar som sångsolister två 
Arboga-kändisar, Elin Jauring och Markus Olsson. 

 

Klassisk musik med 
Daniel Rowland - violin 

Natacha Kudritskaya - piano 
Londonfödde violi-
nisten Daniel 
Rowland har gjort 
enastående internat-
ionell karriär som 
solist, dirigent och 
kammarmusiker.  
    Daniel Rowland är 
professor i violin vid 
Royal College of 

Music i London och gästprofessor vid Royal Scottish 
Academy of Music & Drama i Glasgow. Han ger 
masterclasses över hela världen. Hans instrument är 
av Lorenzo Storioni, Cremona 1776. 
    Natacha Kudritskaya har studerat piano i Kiev, 
Paris och Wien. Hon är uppburen pristagare i många 
sammanhang och har på festivaler samarbetat med 
storartade kollegor som t ex Eschenbach och Bashki-
rov. Natacha har ofta varit solist med olika symfo-
niorkestrar i pianokonserter av bl a Grieg, Scriabin, 
Rachmaninov och Gershwin. 

Unga talanger 
från Arboga Musik- och dansskola 

Arboga Musik- 
och dansskola 
presenterar i 
samarbete med 
Arboga Musik-
förening en 
konsert med 
unga talanger.  

Konserten är ett tillfälle för eleverna att visa sina 
färdigheter för en bredare publik, som får chansen 
att upptäcka Arbogas unga talangfulla framtid. 

 
 

Musik i kvadrat 
På Nytorget i Arboga 
iordningställs fyra 
scener där körer och 
musikgrupper från 
Arboga kommun väx-
elvis mellan scenerna 
får framföra ett 20 
minuter långt pro-
gram. Evenemanget 

görs i samarbete med Arboga Musik-och dansskola. 
Tider och medverkande meddelas senare.  
    Bilden med ”Jazzt for fun” och Elin Jauring är 
från 2013 års Musik i kvadrat. 
 

Nationaldagsfirande 

 
Nationaldagsfirande sker traditionellt i Ahllöfspar-
ken som Arboga Musikförening arrangerar trettonde 
året i rad. 
    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 motstånds-
kampen mot danskarna vid mitten av 1400-talet. 
Först 1916 blev det fart på det allmänna flagg-
hissandet i Sverige. 
    Nationaldagen firas dels till minne av dagen 
då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 
 och 1809 års regeringsform som gällde fram till 
1974. Dessa händelser har samma datum: 6 juni. 
    Tidigare firades 6 juni enbart som "Svenska flag-
gans dag" och det var först 1983 som dagen även 
fick status som nationaldag. Sedan 1996 är national-
dagen en salutdag, och från och med 2005 är nat-
ionaldagen även en helgdag. 
 


