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PROGRAM 
 

Biljettförsäljning börjar en timme före konsert i konsertlokalen. 
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 

 

2016-09-17, kl 15:00 

Konsertresa 
Sveriges Radios Symfoniorkester  

Pablo Heras-Casado dirigent  
Alban Gerhardt cello  

Plats: Berwaldhallen 
Pris: 490 kr/person för bussresa och konsert 

 

2016-10-08, kl 16:00 

Trinity 
Karl Olandersson trumpet,  
Andreas Hellkvist hammondorgel och Ali Djeridi trummor. 
Plats: Nicolai Kulturhus Aula 

Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

2016-10-15, kl 15:00 

Cello- och Pianokonsert 
Patrik Harryson cello med Joakim Kallhed piano 

Plats: Nicolai Kulturhus Aula 
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 

 

2016-10-23, kl 16:00 

April Verch Trio 
Kanadensisk trio  
Plats: Nicolai Kulturhus Aula 

Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

2016-11-20, kl 18:00 

Arboga Blåsorkester 
Höstkonsert 
Arboga Blåsorkester 
Solist: Håkan Björkman trombon 

Plats: Sankt Nicolai kyrka 
Medarrangör: Svenska Kyrkan i Arboga 
 

2016-11-26, kl 17:00 

Who´s Your Mama 
Sextett som framför jazzevergreens.  
Plats: Sång, viola, saxofon, bas, gitarr och trummor.  

Nicolai Kulturhus Aula 
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 

 

 

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 
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Konsertresa 
Arboga Musikförening anordnar en konsertresa till 

Berwaldhallen för 
medlemmar.  
 Buss avgår från Arboga 
Resecentrum kl 09:30. 
Konserten börjar kl 
15:00. Återresa direkt 
efter konsertens slut. 

 
Sveriges Radios Symfoniorkester 
Pablo Heras-Casado dirigent 
Alban Gerhardt cello 
Prokofjev: Sinfonia concertante 
Tjajkovskij: Symfoni nr 1, Vinterdrömmar 
    Kompletterande information kommer att finnas 
på vår hemsida. 

 
Trinity 
Jazzgruppen Trinity fyllde 10 år 2015 och består av 
en av Sveriges bästa jazztrumpetare Karl Olanders-

son tillsammans 
med Andreas 
Hellkvist ham-
mondorgel och 
trumslagaren Ali 
Djeridi, en ovan-
lig och spän-
nande instru-
mentsamman-

sättning. Det samlade intrycket från alla år tillsam-
mans har gett ett koncept och samspel som går hem 
hos i stort sett alla med ett program med många 
jazzstandards och evergreens, garanterat en hög-
tidsstund inte minst för alla jazzälskare. 

Cello- och Pianokonsert 
Patrik Harryson som är solocellist i Göteborgsope-

rans orkester kommer till 
Arboga med den fantastiska 
pianisten Joakim Kallhed 
även han från Göteborgsope-
ran. De bjuder på ett mycket 
varierat och intressant pro-
gram som visar klassiska 
mästerverk från cello- och 
pianolitteraturen. 
    Patrik växte upp i Arboga 
och ser mycket fram emot 
att spela för oss och ge 

tillbaka lite vad Arboga Musikskola gett honom.  
 

April Verch Trio 
April Verch är idag en av de största traditionsbärar-
na av den kanadensiska folkmusiken, där man hör 

spår av folkmusik från 
bland annat Irland och 
Skottland. Oavsett om 
April Verch spelar fiol, 
sjunger eller ger prov på 
kanadensisk stepdance, 
blir publiken berörd. Med 
snabba fingrar och smatt-
rande fötter får publiken 
en genuin upplevelse. 
    April Verch kommer till 
Sverige med två av Nor-

damerikas bästa folkmusiker, Hayes Griffin gitarr 
och Cody Walters kontrabas och banjo. Med extremt 
skickligt spel, humor och energi har denna trio 
vunnit publikens hjärtan runt om i världen. 

 

Arboga Blåsorkester 
Höstkonsert 
Solist: Håkan Björkman trombon 
    I mitten av 1930-talet bildades Arboga Blåsorkes-

ter.  
  1946 startades orkestern 
på nytt efter att varit 
nedlagd några år. Detta 
innebär att Arboga Blå-
sorkester i år firar 70-
årsjubileum.  
    I år gästas orkestern av 

trombonisten Håkan Björkman. 
    Han är född och uppvuxen i Arboga och jobbar 
sedan 2011 som solotrombonist i Sveriges Radios 
Symfoniorkester.  
    Håkan har vunnit flera internationella solisttäv-
lingar och deltar flitigt i festivaler och ger konserter 
som solist och som kammarmusiker. 
 
Who´s Your Mama 
Gruppen består av sex musiker: Jenny Nilsson sång, 
Elina Nygren violin, Västeråsbördiga Ida Karlsson 

saxofon, Char-
lotta Andersson 
gitarr, Stina 
Andersdotter 
bas och Emma 
Lönnestål 

trummor.  
   I deras repertoar finner man jazzevergreens som: 
It don`t Mean a Thing, On the Sunny Side of the 
Street, Swing it Magistern och några artister som 
Django Reinhardt, Ella Fitzgerald, Lindy Hop, Monica 
Zetterlund.  En blandad repertoar med sköna låtar 
garanterar en spännande och mycket hörvärd kon-
sert. 

 


