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PROGRAM 
 

Biljettförsäljning börjar en timme före konsert i konsertlokalen. 
Vi tar emot kontant betalning och Swish 
Ungdomar under 18 år har fri entré. 

 

Ale Möller 
Datum: 2018-01-13 

Tid: 18:00 
Plats: Medborgarhuset 
 

Nostalgikonsert 
med Arne Bjelkes Orkester 
Datum: 2018-02-17 
Tid: 15:00 

Plats: IOGT-lokalen. Arboga 
Entré: 100 kr 
 

Unga Talanger 
Datum: 2018-02-21 

Tid: 19:00 
Plats: Nicolai Kulturhus 
Fri entré 

 

Tuxedo Jazzband 

Datum: 2018-03-13 

Tid: 14:00 
Plats: IOGT-lokalen. Arboga 

Entré: 100 kr 
 
 

Lisa Larsson,  
Stjernström & Jacquon 
Klassiskt, elegant & känslosamt 
Datum: 2018-04-04 

Tid: 19:00 
Plats: Medborgarhuset 
Entré: 180 kr, AMF medl 150 kr 

 

Musik i Kvadrat 
Datum: 2018-06-02 

Tid: 10:00 
Plats: Medborgarhuset Rotundan 
Fri entré 

 

Nationaldagsfirande 

Datum: 2018-06-06 

Tid: 14:00 
Plats: Ahllöfsparken 

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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Ale Möller 
Ale Möller med musiker gör 
nedslag i ett par kommuner i 
länet. Grundtanken är att spela 
med alla som vill. Syftet är att ge 
hittills inte så kända musiker från 
andra delar av världen, som är 
boende i Sverige, möjligheten att 
synas i det svenska musiksam-
hället. Projektet genomförs på 
eftermiddagen, vilket sedan 

utmynnar i en konsert på kvällen. Med sig på scenen 
har han Berrin Sahin - orientalisk sång och saz, 
Johan Graden – klaviatur, Olle Linder - slagverk och 
gitarr 
 
Nostalgikonsert 
med Arne Bjelkes Orkester 

Arne Bjelkes Orkester underhöll sin 
publik i många år. Den erkänt 
duktiga orkesterledaren Arne 
Bjelke omgav sig med fina musiker. 
Han arrangerade all musik till sina 
olika konstellationer och skrev även 
egen musik. Danskvällar och jam-
sessions i IOGT-lokalen var välbe-
sökta och uppskattade. 
    Musikerna i dagens uppsättning 

av Bjelkes 8-mannaband har alla spelat i orkestern 
tidigare. Vi får här njuta av jazzstandards ur den 
amerikanska sångboken. 
   Orkestern leds av Håkan Harryson (alt-
sax/klarinett). Övrigt medlemma är Bo Svensson 
(tenorsax), Bengt Broberg (barytonsax), Lars ”Burr” 
Andersson (ventiltrombon), Bertil Hahre (piano), 
Yngve Carper (gitarr), Tommy Ericson  (trummor) 
och Kjell Hedquist (bas). 

 

Unga Talanger 
Arboga Kulturskola 
presenterar i samar-
bete med Arboga 
Musikförening 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. 

 

Tuxedo Jazzband 
Tuxedo Jazzband har 
i över 20 år underhål-
lit med sina tolkning-
ar av den tradition-
ella New Orleansjaz-
zen, i folkmun kallad 
tradjazz. För att ge 
publiken variation 

breddar de sin repertoar med nya arrangemang på 
lite modernare musik. Men det ska naturligtvis 
fortfarande låta gladjazz.  

 

Lisa Larsson,  
Stjernström & Jacquon 
Klassiskt, elegant & känslosamt 
Den svenska sopranen Lisa 
Larsson debuterade vid La 
Scala di Milano i Mozarts 
opera Trollflöjten med Ric-
cardo Muti som dirigent. Hon 
etablerade sig snabbt inter-
nationellt och framträdde vid 
ledande operahus som Royal 
Opera House, Covent Garden 
och Bayerische Staatsoper. 
    Tillsammans med arbogasonen och klarinettisten 
Carl Johan Stjernström samt den franska pianisten 
Alain Jacquon sjunger hon musik av Martinsson, 
Spohr, Debussy och Mozart. 

 
Musik i Kvadrat 
Musikcafé 

Musik i kvadrat är en 
manifestation för 
musik. En fyra timmar 
lång konsert med 
musiker och musikan-
ter i olika konstellat-
ioner.  
    I år arrangerar vi 
den i Rotundan i 

Medborgarhuset med två olika scener.  
    Under tiden finns möjlighet att köpa kaffe och 
fikabröd. 
    Konserten ingår i Arboga kulturvecka. Fullständigt 
program meddelas senare. 

 
Nationaldagsfirande 

Nationaldagsfirande 
sker traditionellt i 
Ahllöfsparken.  
    Firandet inleds kl 
13:00 med musika-
lisk underhållning 
från scenen och kl 
14:00 startar det 

officiella firandet med musik, sång och det traditions-
enliga högtidstalet. 
    Arboga Musikförening arrangerar tillsammans med 
Arboga kommun. 
    Sveriges flagga är en av världens äldsta. Den 6 juni 
1893 hölls den allra första festen för den svenska 
flaggan på Skansen i Stockholm. Den blågula flaggan är 
över 500 år gammal.  

 


