
   
 

Bankgiro: 5287-9467 2016-01-21 12:51  
Organisationsnummer: 878500-6720  Layout: Ingemar Johansson 

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 

 

Onsdag 2016-02-10 kl 19:00 
The Gothenburg Combo 
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga 
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

Måndag 2016-02-15  kl 14:00 
Dixiesnubbarna 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 

Entré: 100 kr 

 

Lördag 2016-03-12 kl 15:00 
Filip Jers Quartet 
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga 

Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 
 

Onsdag 2016-03-16 kl 18:30 
Unga talanger 
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga 

Fri entré 
 

Onsdag 2016-06-01 kl 19:00 
Lise & Gertrud 
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga 
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr 

 

Lördag 2016-06-04 kl 10:00 – 14:00 
Musik i kvadrat 
Ingår i Arboga kulturvecka 
Plats: Medborgarhuset, Arboga 
Fri entré 

 

Måndag 2016-06-06 kl 14:00 
Nationaldagsfirande 
Plats: Ahllöfsparken, Arboga 

Fri entré 
 

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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The Gothenburg Combo 
The Gothenburg 

Combo är en 
svensk gitarrduo 

som skapar 
innovativ och 
fascinerande 

kammarmusik. 
Duon har varit aktiv sedan år 2000. 
    David Hansson och Thomas Hansy har med sitt 
enastående musikaliska samspel, sitt rasande skick-
liga och originella gitarrspel, sina omväxlande och 
omtumlande konserter och sin ovanligt starka scen-
närvaro rönt stor uppmärksamhet långt utanför 
Sveriges gränser. Med flertalet turnéer i Sydame-
rika, USA, Kina och Europa bakom sig är The 
Gothenburg Combo idag en av Sveriges mest aktiva 
ensembler internationellt och nationellt. 

Dixiesnubbarna 

Musikanterna i Dixie-
snubbarna är hand-
plockade och har spelat 
i olika kombinationer på 
konserter, fester och 
klubbar och fullföljer 
en jazztradition som 
sträcker sig över 100 år. 

Repertoaren är idel ”återvinning” av jazzklassiker 
som genom åren tolkats bland annat av Bix Beider-
becke, Bob Crosby, Louis Armstrong, Eddie Condon, 
Wild Bill Davison. 
    Dixiesnubbarna är Jan Gunnar Stolpe trumpet, Ulf 
Johansson Werre trombon/sång, Anders Linder 
klarinett och tenorsaxofon/sång, Göte Wilhelmsson 
piano, Jakob Ullberger gitarr och banjo, Staffan 
Sjödin bas och Björn Sjödin trummor. 
Ur bandets repertoar kan nämnas Basin Street Blues, 
Dinah, Jazz me Blues, Some of these days, Sheik of 
Araby, Sweet Georgia Brown, Royal Garden Blues.

Filip Jers Quartet 
Filip Jers har etable-
rat sig som en av 
världens mest bety-
dande artister på 
munspel. Jers har 
turnerat i Europa, 
Afrika, Asien och 
Nordamerika. Hans 
virtuosa munspelsstil 
är både melodisk 

och kraftfull och hans unika sound har gjort succé 
på jazzklubbar och vid festivaler. Han blev redan år 
2005 dubbel världsmästare i munspel och har tillde-
lats åtskilliga andra priser sedan dess, bl.a Alice 
Babs Jazzstipendium 2012.  
    Filip Jers Quartet har förfinat idén med ett möte 
mellan jazz och traditionella folkmelodier till anno 
2014 där munspelet spelar huvudrollen. På scen 
visar de en lekfullhet och virtuositet som sällan 
lämnar någon oberörd. 
    Filip Jers – munspel, Henrik Hallberg – gitarr, 
Johan Lindbom – kontrabas, Wille Alin - trummor 

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. 

Lise & Gertrud 
Genom sitt egna uttryck - två 
röster och en cello - har 
artistduon Lise & Gertrud 
etablerat sig på den svenska 
underhållningsscenen. 
    Med stor musikalitet tolkar 
de världshitar på sitt person-
liga och avskalade sätt. Deras 

tolkningar tillsammans med en befriande humor har 
under åren gett Lise & Gertrud en bred och trogen 
publik.  
    "När Lise & Gertrud intar scenen kan allt hända... 
instrument blir till kroppar och kroppar och röster 
blir till instrument" sagt av Pernilla August, skåde-
spelare. 
    Lise & Gertrud upplevs bäst live - här och nu! Det 
är alltid i mötet med publiken som upplevelsen sker. 
    Konserten ingår i Arboga kulturvecka. 

Musik i kvadrat 
Efter att ha varit en fyra timmar lång konsert 
på fyra olika scener, är Musik i kvadrat numera en 
fyra timmar lång konsert på scenen i Medborgarhu-
set. Musiker och musikanter i olika konstellationer 
bjuder på varierande underhållning. Konserten ingår 
i Arboga kulturvecka. Fullständigt program meddelas 
senare. 

Nationaldagsfirande 
Nationaldagsfirande 
sker traditionellt i 
Ahllöfsparken 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 Skan-
sen i Stockholm. Men den blågula flaggan är över 
500 år gammal.  
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