PROGRAM

Bion, Medborgarhuset
Entré: 100 kr

Arboga Musikförening är en ideell förening som
arrangerar konserter. Målsättningen är att bjuda på
högklassigt och varierat utbud. Kammarmusik, blåsmusik, folkmusik, jazz, mm. Föreningen bildades
1994 och har fn ca 300 medlemmar.
Medlemsavgiften per år är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för hushåll.
På inbetalningskortet finns plats att fylla i epostadress i de fall sådan finns tillgänglig. Vi hoppas
att kunna nå så många som möjligt med information
den vägen.

Fröken Elvis

Vår hemsida hittar du på www.arbogamusikforening.se

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

Gunnar Morén kvintett
Tisdag den 19 september kl 14:00

Onsdag den 27 september kl 19:00
Rotundan, Medborgarhuset
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr

Tomas Janzon trio
Onsdag den 11 oktober kl 19:00
Rotundan, Medborgarhuset
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr

Ellika Frisell, Solo Cissokho
och Rafael Sida

Kontakta oss gärna genom e-post till:
info@arboga-musikforening.se
eller ring/maila någon i vår styrelse.
Styrelse:
Ordförande
Vice ordförande

Söndag den 22 oktober kl 16:00
Rotundan, Medborgarhuset
Entré: 180 kr medlem i AMF 150 kr

Kassör

Arboga Blåsorkester och
50-årsjubilerande
Arboga Ungdomsmusikkår

Sekreterare

Stars and Stripes forever
Lördag den 11 november kl 15:00
Bion, Medborgarhuset
Entré: 100 kr

Styrelsemedlem

Henrik Fallberg
henrik.fallberg@gmail.com
0706-724719
Stig Jäderlund
stig.jaderlund1@bredband.net
0589-12205/0736-240303
Pär-Erik Modigh
pe.modigh@telia.com
0589-17621/0706-554446
Ingemar Johansson
ingemar.johansson@arbogamusikforening.se
0707-649690
Inger Kanders
inger.kanders@gmail.com
0703-028229

KONSERTPROGRAM
HÖSTEN 2017

Välkommen till våra konserter
Henrik Fallberg
ordförande

Bankgiro: 5287-9467
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Gunnar Morén kvintett

Moréns kvintett bjuder
upp till dansvänlig
musik med en svängig
mix av musikstilar ur
deras breda repertoar.
De spelar swing, jazz
och evergreens där
spelglädjen står i centrum. Gunnar Morén känns igen
som violinist i gruppen ”Östen med resten”.
I kvintetten igår:

Gunnar Morén - fiol

Eva-Helena Morén - fiol och sång

Göran Israelsson - gitarr

Tomas Montelius - bas

Conny Lundström - trummor

Fröken Elvis

Elvislåtar med egna
texter på svenska i egna
svängiga arrangemang.
”Kungen & Vi” helt
enkelt. Vi får även höra
egna nyskrivna låtar.
Musik med humor,
värme, lite allvar, och
en jädra massa instrument. I år är det 40 år
sedan Elvis Presley dog
men hans musik fortsätter att leva. Fröken Elvis har
gjort stor succé med sina Elvisversioner, vilket
gruppen själva berättade om när de framförde låtar
i TV4 i somras.

Tomas Janzon trio

Melodisk jazz med internationella världsartister.
Tomas Janzon Trio består av:

Tomas Janzon – gitarr

Nedra Wheeler – bas

Will Terrill – trummor
Tomas Janzons gitarr försänker lyssnaren i behaglig
njutning. Hans mjuka anslag och krispiga ton spänner över ett stort register av jazzens pärlor men
också i egna kompositioner. Tomas backas upp, på
denna turné, av skickliga musiker. Will Terrill på
trummor och Nedra Wheeler på bas. Nedra har
turnerat I över 25 år och har gjort inspelningar med
storheter som Stevie Wonder, Ella Fitzgerald och
Bob Dylan.

Publiken bjuds på
musik ur deras stora
källa av glada möten
och erfarenheter
som musiker; musik
från Sverige, Västafrika och Mexiko. Det
blir en färgstark mix
av musik som också sätter fokus på varje musikers
stil. Lyrisk, svängig och unik musik för både lyssnande och dans.

Bandet består av:




Ellika Frisell – fiol
Solo Cissokho - kora
Rafael Sida - percussion

Arboga Blåsorkester och
Arboga Ungdomsmusikkår ger:
Stars and Stripes forever

Arboga Blåsorkester ger
tillsammans med 50årsjubilerande Arboga
Ungdomsmusikkår en
gemensam festkonsert.
Traditionell blåsorkestermusik blandas med
nya spännande arrangemang.

Bandet består av:

Camilla Fritzén - sång

Lisa Bodelius - trombon

Maria Olsson - trumset

Josefin Berge - gitarr

Sanna Andersson - kontrabas
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Ellika Frisell, Solo Cissokho
och Rafael Sida
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