PROGRAM
Biljettförsäljning börjar i konsertlokalen en
timme före konserten. Vi tar emot kontant
betalning och
swish 1234566758
Ungdomar under 18 år har fri entré till vissa
konserter och i mån av plats

Unga Talanger från Kulturskolan
Datum: Onsdag 12 februari
Tid:
19:00
Plats: Nicolai Kulturhus, Arboga
Fri entré

Spicy Advice Ragtime Band
Datum
Tid:
Plats:
Entré:

Torsdag den 20 februari
14:00
Medborgarhuset, Arboga
100 kr

Haga Duo – Kammarmusik
Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

Onsdag den 4 mars
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr medlem i AMF 120

Mathias Algotsson & Svante Henryson –
Jazz och Visa
Datum:
Tid:
Plats:
Entré:

Onsdag den 18 mars
19:00
Nicolai Kulturhus, Arboga
150 kr medlem i AMF 120

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

Nationaldagsfirande
Datum: Lördag den 6 juni
Tid:
14:00
Plats:
Ahllöfsparken
Fri entré

Styrelsemedlem

Christian Payerl
christian.payerl@se.abb.com
0702 601024
Stig Jäderlund
stig.jaderlund1@bredband.net
0736-240303
Pär-Erik Modigh
pe.modigh@telia.com
0706-554446
Ingemar Johansson
ingemar.johansson@arbogamusikforening.se
0707-649690
Inger Kanders
inger.kanders@gmail.com
0703-028229

KONSERTPROGRAM
VÅREN 2020

Välkommen till våra konserter
Christian Payerl
ordförande

Bankgiro: 5287-9467
Organisationsnummer: 878500-6720
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Unga Talanger från Kulturskolan

I samarbete med
Arboga Kulturskola
presenterar 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.

Spicy Advice Ragtime Band

Spicy Advice Ragtime Band från Stockholm levererar
en avspänd och energiladdad New Orleans-jazz –
från luftigt svävande solon, via smäktande toner och
smattrande dueller, till intensivt nervkittlande
samspel som andas eufori och total närvaro. Inspirerade av storheter som George Lewis, Bunk Johnson,
Jelly Roll Morton, Louis
Armstrong och Bessie
Smith kastar vi oss
lekfullt och målmedvetet mellan tidig
1900-talsragtime, 20talsjazz, New Orleansrevival och tidig swing.
Spicy Advice turnerar
flitigt i bl a Norge,
Danmark, England, Finland, Tyskland och Holland.
År 2007 tog bandet hem segern vid Euro Jazz
Festival i Paris (den traditionella jazzens motsvarighet till Eurovisionsschlagerfestivalen). Spicys trumpetare Jocke Falk utnämndes också till tävlingens
bäste solist.

Bankgiro: 5287-9467
Organisationsnummer: 878500-6720
Swish: 1234566738

Haga Duo – Kammarmusik

Haga Duo bildades 2010 och har på kort tid fått stort
genomslag. Haga Duo består av Sareidah Hildebrand
– flöjt och Joakim Lundström- gitarr
De konserterar flitigt
och har turnerat i
Australien, England,
Estland, Frankrike,
Lettland, Norge,
Portugal och Sverige.
2019 bar det av till
Kina på en turné.
Haga Duo har
spelat in tre CDskivor; “Footprints”
(2013) med tango,
raga och folklore i flöjt- och gitarrtappning, ”The
Secret Room” (2016) som är tänkt som en introduktion till musiklyssnande för barn. ”Colours Of Sweden” (2018) är
duons tredje skiva
som fokuserar på
nyskriven svensk
musik och som
fått fantastiska
recensioner i radio
och tidningar
Haga Duo - har
en förkärlek för
det lilla formatet
och bjuder in sin
publik till ett nära
och personligt
möte i kammarmusikens tecken. Nyfikenhet och
kärlek till musiken skapar en stark upplevelse oavsett om de framför 1800-talsmusik, tango eller
nyskrivna verk.

Algotsson & Henryson – Jazz
och Visa

En konsert med pianisten Mathias Algotsson och
cellisten (basisten, komponisten) Svante Henryson i
duoformat. Algotsson har spelat med välkända namn
som Barbara Hendricks, Magnus Lindgren, Margareta
Bengtson (the Real
Group) och Rigmor
Gustafsson. Algotsson
har också, precis som
Svante Henryson, en
speciell förmåga att
förflytta sig mellan
genrer och stilar och
är också en uppskattad kompositör.
Svante Henryson började sin musikerbana som eloch kontrabasist inom rock och jazz i Sverige och
utomlands (Prag, Oslo, USA). Svante Henryson är
även en prisbelönt tonsättare och konstnärlig ledare
för Umeå kammarmusikfestival. 2014 fick han P2:s
Jazzkatten – Årets Musiker och belönades 2015 med
det prestigefyllda Nordiska Rådets Musikpris. I den
här duon spelar Henryson på sitt tredje huvudinstrument cello.
Med den mångsidighet som både Mathias Algotsson
och Svante Henryson besitter kan man aldrig veta
vilka vägar den här konserten kommer att ta.

Nationaldagsfirande

Nationaldagsfirande sker traditionellt i Ahllöfsparken.
Firandet inleds kl
13:00 med musikalisk underhållning
från scenen och kl 14:00 startar det officiella firandet
med musik, sång och det traditionsenliga högtidstalet.
Arboga Musikförening arrangerar tillsammans med
Arboga kommun.
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