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Trollhättans Jazzförening
www.trollhattansjazzforening.se
Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se
Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se
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Biljetter
Alla konserter är offentliga. Biljettpriser m.m. anges i nedanstående uppställning.
Trollhättans Konsertförening / Vänersborgs Musikförening

Trollhättans Jazzförening

Biljetter

Säljes en timme före konserten vid respektive konsertlokal.
Biljettpriset anges vid varje konsert i Konsertprogrammet.

Information och biljetter endast via receptionen
på Folkets Hus, Trollhättan, tel. 0520-42 25 00.
www.trollhattan.fh.se

Förköp

Vid nedanstående försäljningsställen (serviceavgift tillkommer).
Folkets Hus, Vänersborg 0521 - 57 57 57
Visit Vänersborg 0521 - 135 09
Konfekthörnan, Trollhättan 0520 - 58 01 55

Folkets Hus, Trollhättan, tel. 0520-42 25 00
Förköp endast på ordinarie pris.
Serviceavgift tillkommer.

Medlem

Medlemspriset anges inom parentes vid varje konsert i Konsertprogrammet och gäller för medlemmar i Trollhättans Jazzförening,
Trollhättans Konsertförening eller Vänersborgs Musikförening.

Medlemsrabatter kan endast utnyttjas i receptionen i
Folkets Hus, Trollhättan.

Barn/ungdom

Studenter med Mecenatkort och ungdomar 15-20 år har 50
procents rabatt på ordinarie biljettpris. Barn under 15 år och
ungdomar med Kultur i Västkort gratis.

Ungdomar under 25 år 40 kronor.

BLI MEDLEM OCH FÅ RABATT
Du som är intresserad av musik - bli medlem i Vänersborgs Musikförening, Trollhättans Konsertförening eller
Trollhättans Jazzförening! Läs mer på sista sidan hur du
blir medlem. Medlemskap innebär:
RABATT
Är du medlem i någon av föreningarna får du även medlemsrabatt vid konserter hos de andra föreningarna. Dessutom kan du få rabatt hos andra konsertarrangörer – läs
mer på webben. När Aurora Chamber Music spelar upp
kan du som medlem få specialerbjudande.
INFORMATION
Som medlem får du också information om kommande
konsertprogram och speciella medlemserbjudanden.
Läs mer på våra hemsidor!
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MÖJLIGHET ATT PÅVERKA
Du har också möjlighet att påverka föreningens verksamhet och utbud och därmed också musiklivet i vårt område.
PRISET FÖR MEDLEMSKAP i Trollhättans Konsertförening är 250 kronor (skolungdom 125 kronor). I Vänersborgs
Musikförening kostar medlemskapet 300 kronor (skolungdom 150 kronor) och i Trollhättans Jazzförening kostar det
300 kronor. Medlemskapet gäller från augusti 2018 till juli
2019 för alla tre föreningar.
RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Arrangörerna reserverar sig för eventuella ändringar i
programmet. Förköpsbiljetter återlöses av arrangören
vid inställda arrangemang.
MER INFORMATION
Aktuell information om våra konsertprogram och föreningarna hittar du på föreningarnas webbplatser.

Trollhättans Jazzförening
www.trollhattansjazzforening.se
Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se
Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se

PROGRAMMET MED STÄRKANDE MUSIKUPPLEVELSER
Vanliga musikupplevelser har en stärkande effekt på vår hälsa! Med utgångspunkt i de orden
har Trollhättans Jazzförening, Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening
under flera år samarbetat för att presentera lokala hälso- och konsertupplevelser. I din hand
håller du programmet för konsertsäsongen 2018-2019. Med en konsertupplevelse investerar
du i din hälsa!
2018 är ett valår. Nu gäller det för dig att välja! Föreningarna står upp för att ett aktivt och livskraftigt kulturliv ska vara en förutsättning för ett öppet och demokratiskt samhälle. Musiken
spelar en stor roll för att engagera besökare och artister. Våra arrangemang är öppna för alla
och mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse är viktiga beståndsdelar.
Alla våra konserter är förstås offentliga och att besöka våra konserter skapar mervärde. Blir
du medlem i någon av föreningarna får du dessutom alla dessa upplevelser med stora rabatter. Genom att stödja föreningarna med ett medlemskap, säkrar du vår framtid och den
verksamhet vi vill skapa nära dig.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KONSERTER MUSIKSÄSONGEN 2018-2019 – VÄLJ OSS!
Trollhättans Jazzförening, Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening.

Innehåll Konserter 4 | Konsertkalender 32-33 | Konsertresor 37 | Om föreningarna 61 | Bli medlem 64
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FREDAG 3 AUGUSTI KL. 17-22.30
JAZZFEST VÄNERSBORG
FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Jazzfest Vänersborg är Grande finale på nionde upplagan av Jazzkurs Vänersborg. Först möter vi Jazzkursens
deltagare, som i korta ”examenskonserter” redovisar
resultatet av veckans slit. Därefter får vi möta en unik
konstellation, bestående av årets eminenta gästlärare:
Gunilla Törnfeldt sång, Peter Asplund trumpet/sång,
Klas-Henrik Hörngren keys/piano/synthesizer, Susanna
Risberg gitarr, Henrik Gad saxofon, Martin Höper bas och
Jon Fält trummor.
Kvällen avslutas med Klabbes Bank, d.v.s. nämnde Hörngrens ”trollerilåda” som beskrivits som ”det roligaste,
smartaste och mest lustfyllda man kan lyssna på just nu”.
På Banken jobbar även Thomas Backman sax/klarinett,
Pontus Hedström altsax/effekter, Kristoffer Alehed trombon, Jacob Öhrvall bas/synthesizer och Martin Öhman
trummor/elektronik.
Under kvällen möter vi mycket glädje, ungdomlig entusiasm och spontanitet, kort sagt allt som utmärker utmärkt
svensk jazz av idag. Folkets hus jazzfestliga mat och jazzbar bidrar till härligt umgänge kvällen lång.
Samarrangemang med Vänersborgs kommun och
Folkets hus.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)
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FREDAG 24 AUGUSTI KL. 19.00
SCENSOMMARKONSERT
GÖTEBORGSOPERAN PÅ NÄRA HÅLL
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Kommunens Sommarscen avslutas med att GöteborgsOperan kommer
till Vänersborg. Solisterna Mia Karlsson, Frida Engström, Ann-Kristin
Jones och Mats Persson bjuder på operapärlor och smakprov ur den nya
säsongen. De ackompanjeras av Anders Ottosson piano och operans dramaturg Göran Gademan guidar publiken genom programmet.
Konserten är i två akter med en kortare paus och möjlighet att köpa enklare förtäring. Dörrarna öppnas kl. 18.20.
Arrangemang av Vänersborg kommun.
BILJETTPRIS 100 KRONOR
(BILJETT KÖPES I ENTRÉN - ENDAST KONTANTER)

LÖRDAG 25 AUGUSTI KL. 18.00
SOMMARNÄTTER MED GÖTEBORGSOPERANS ORKESTER
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
Det är med stor glädje vi även i år kan låta GöteborgsOperans orkester
inleda vår spelsäsong. Programmet har fått namnet Sommarnätter, vilket
betyder att vi får njuta av en konsertkväll med lika delar uppsluppenhet,
melankoli och skönhet. Precis som våra nordiska sommarnätter.
Extra guldkant på sensommardagarna blir det när orkestern spelar såväl
het som svalkande romantisk musik, bland annat älskade stycken som
Alfvéns Midsommarvaka och Vallflickans dans, Sibelius Tuonelas svan
och Schumanns högromantiska Konsertstycke för fyra horn och orkester.
Därtill kommer Svendsens Norsk rapsodi nr 2 och ouvertyren till Nielsens
Maskerad. Dessutom tre raska stycken av Lumbye, vars Jernbanegalopp
spelas under resorna i tv-programmet På Spåret.
Biljetter kan endast köpas på Tickster eller i Folkets Hus, Trollhättan.
BILJETTPRIS 270 KRONOR (MEDLEM 170 KRONOR)
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Vänersborgs Musikförening fortsätter under
jubileumssäsongen med sitt erbjudande

MUSIKVÄN
NU VI VILL GÄRNA SE DIG LITE OFTARE!

FREDAG 31 AUGUSTI KL 18.00
KLUBB GÖSTA - MATTI OLLIKAINEN OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Matti Ollikainen är pianist, sångare och poet. För oss jazzlyssnare är han
mest känd med Franska trion, som rönt stora framgångar flera år tillbaka.
Mattis säregna röst och mångfacetterade musiker-ID har förtrollat publik
i alla åldrar och senast våren 2018 mottog Franska trion Manifestpriset för
Årets visa.
Som vanligt startar kvällen med jazzquiz med Gösta och vårt husband
backar upp på bästa sätt. Vi öppnar kl. 18 för att bjuda er god buffé och
dryck i baren.

FÖR KONSERTSÄSONGEN 2018 – 2019 ERBJUDER VI DÄRFÖR

• MUSIKKORTET - Välj fyra konserter i Festsalen
eller Blå scenen och få den femte gratis!
Be om ett stämpelkort i biljettkassan när du går på
konsert. När du gått på fyra konserter går du gratis
på den femte konserten!
• UNGDOMSKORTET - För dig under 30 år – köp ett
klippkort på 10 konserter för otroliga 150 kr!
Klippkortet är personligt och kan köpas i vår biljett-		
kassa. Erbjudandet kan utnyttjas en gång per person
och gäller våra konserter i Festsalen eller Blå scenen
i Folkets hus, Vänersborg.
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BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)

LÖRDAG 8 SEPTEMBER KL 15.00
GOTHENBURG UNITED STOMPERS
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Gothenburg United Stompers är ett musikerkollektiv som fokuserar på att
spela traditionell jazz och blues, ofta för en dansande publik. Medlemmarna återfinns även bland många andra populära jazz/swing/blues/rockabilly/oldtimeband i Göteborgstrakten. Kollektivet startades hösten 2015 och
är numera ett frekvent anlitat band i swingdanssammanhang.
I eftermiddag får vi lyssna till: Åsa Karlsson sång, Per Sillrén trumpet, Åke
Lindberg klarinett/saxar, Marcus Edstorp piano, Jens Ramnebro dragspel,
David Kinnear och Jens Åhléns gitarr, Emma Ekström bas samt Peter
Forsman trummor.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 13 SEPTEMBER KL. 19.00
SECOND LINE JAZZBAND
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Second Line Jazzband bildades 1989, då de flesta medlemmarna var
tonåringar. Idag är fortfarande fyra av bandets originalmedlemmar kvar.
Ganska snabbt har man etablerat sig som ett av Europas mest populära
traditionella jazzband och har en förmåga att växla stil, repertoar och
musikaliska riktningar under en konsert. Bandet har framför allt gjort sig
känt som ett liveband och har producerat fjorton CD och en DVD.
I bandet ingår Jesper Albrektsson trumpet/sång, Niklas Carlsson trombon/sång, Olof Skoog saxofoner/klarinett/sång, Per Bach kontrabas,
Johan Horner trummor, Anders Wasén banjo.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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FRIDA

FA S T I G H E T E R

FRIDA FASTIGHETER AB
äger och förvaltar centralt belägna lokal- och bostadsfastigheter,
söker entreprenörer som vill etablera sig i Vänersborg,
arbetar aktivt med att utveckla våra centrumfastigheter för att bidra till ett levande centrum.

LÖRDAG 22 SEPTEMBER KL. 15.00
KAT & THE JAZZ MESSENGERS – EN TRIBUT TILL ART BLAKEY
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Bandledaren Kat Hermans är en belgisk nyinflyttad kontrabasist som har
tagit Göteborgs jazzscen med storm. Med en stor passion för den traditionella jazzen och för det oemotståndliga beatet hos Art Blakey satte hon i
höstas ihop ett drömband bestående av tenorsaxofonisten Björn Cedergren,
altsaxofonisten Axel Mårdsjö, trumslagaren Michael Edlund samt pianisten
Aleksis Liukko.
Repertoaren består av några av de hippaste jazzlåtarna och arrangemangen
som någonsin skrivits, inte minst av Horace Silver, Freddie Hubbard och
Clifford Brown.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 23 SEPTEMBER KL. 16.00
ROMANSAFTON MED EVELINA STENVALL OCH VIKTOR STENER
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Toner från Norden. Så kallar de sitt program, sopranen Evelina Stenvall
och pianisten Viktor Stener. De bjuder på romanser, arior och pianostycken av nordiska kompositörer i ett spännande program, som innehåller
musik från tre sekler.
Evelina Stenvall tog sina första sånglektioner på Birger Sjöberggymnasiet i
Vänersborg för Barbro Johansson. Hon studerade sedan vidare vid flera av
landets folkhögskolor och nu senast på operaprogrammet vid Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg.
Viktor Stener är uppvuxen i Vänersborg, där han började sin utbildning på
musikskolan för Anna Bornander. Efter vidare studier på musikhögskolor i
Stockholm och Oslo är han nu frilansande pianist, verksam i Göteborg.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Hjälp oss att skapa
en tryggare framtid
Som ett lokalt och kundägt bolag
är det en självklarhet för oss att
ta ansvar för vårt gemensamma
samhälle. Vårt mål är en tryggare
framtid och vi är övertygade om
att vi kan göra skillnad.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete
på länsförsäkringar.se

SÖNDAG 23 SEPTEMBER KL. 18.00
MIKAEL RAMEL BAND TILL DEJ
VÄNERSBORGS TEATER
Mikael Ramel som tillsammans med systern Lotta kunde höras på Aqua
Blå festivalen för några år sedan, uppträder här med sin grupp med lite
annorlunda stilinriktning.
I gruppen ingår kända musiker från kända band från den alternativa musikrörelsen på 70-talet. Själv medverkade Mikael i Fläsket brinner. På gitarr
återfinns Kenny Håkansson känd från Kebnekajse. Basisten Göran Lagerberg
minns vi från tiden i Tages, men även från 80-talets EGBA-uppsättning. På
klaviatur medverkar Mats Öberg, som bland många andra spelat med Frank
Zappa! Bakom trummorna sitter Benna Sörman, som bland många andra
spelat med Magnus Uggla. Musiken vi kommer att få höra är naturligtvis
baserad på de tidigare musikerfarenheterna men i uppdaterade versioner.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 28 SEPTEMBER KL. 18.00
CLUB CLASSIC MED SKALLSJÖ KAMMARORKESTER
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Välkommen till Club Classic, som är både en avspänd inkörsport till den
klassiska musiken och samtidigt en rolig utmaning för alla som redan
älskar den. Under trevliga former med buffé och musikquiz med kvällens
artister, avslutas kvällen med en liten konsert.
Kvällens artister är Skallsjö kammarorkester och publiken får möta en
kammarmusikalisk upplevelse av rang! Orkestern startades för sex år
sedan på Birger Sjöberggymnasiet i Vänersborg och består nu av unga musiker som avslutat eller snart avslutar sin högre musikaliska utbildning.
I Sjostakovitjs första pianokonsert i c-moll, en udda kombination av instrument med stråk, piano och trumpet, är två ex-vänersborgare solister - Maja
Korp piano och Jonathan Jennesjö trumpet. Dessutom blir det musik av
Mendelssohn, Puccini och Atterberg.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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VÄRDFAMILJER SÖKES TILL
AURORA HÖSTFESTIVAL i Vänersborg 30/10 - 5/11
Bli värdfamilj du med!
– Möt några av världens bästa musiker
– Erbjud enkel sängplats till musiker, 18-30 år
– Du får 6 fribiljetter (värde ca 1500 kr) till festivalen

WWW.AURORAMUSIC.SE

VÄRDFAMILJER SÖKES TILL

VÄLKOMMEN TILL VÅR
NYA RESTAURANG

AURORA HÖSTFESTIVAL i Vänersborg 30/10 - 5/11

Bli värdfamilj du med!
– Möt några av världens bästa musiker
– Erbjud enkel sängplats till musiker, 18-30 år
– Du får 6 fribiljetter (värde ca 1500 kr) till festivalen

WWW.AURORAMUSIC.SE

RING OCH
BOKA BORD

0521-57 57 20
QUALITY HOTEL
VÄNERSBORG

TORSDAG 4 OKTOBER KL. 19.00
FÖREDRAG – HUR LÅTER JAZZEN IDAG?
RÅDHUSSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Magnus Nygren, chefredaktören för OrkesterJournalen - världens äldsta
jazztidskrift, ger oss en inblick i vad som händer inom jazzen idag, nyheter
och trender både i Sverige och utomlands. Finns plats för både retro och
kreativa nyskapelser? Vad ryms i begreppet jazz? Väl valda låtar kommer
att spelas och diskuteras.
Magnus drev under tio år sajten Soundofmusic. Under många år var han
musikskribent på Svenska Dagbladet och på 90-talet arbetade han på
lokaltidningen (TT)ELA.

BILJETTPRIS 120 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)

LÖRDAG 6 OKTOBER KL. 15.00
IVAN ELIASSONS KVINTETT
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Ett nytt band har sett dagens ljus i Dalsland! Det är den outtröttlige saxofonisten Ivan Eliasson som vid ett inspirerande möte med trumpetaren
Lars Wallin från Bengtsfors, kläckte denna lyckade idé.
I bandet ingår även Leif Hultin piano/sång, Bertil Sandberg bas, Anders
Ljungqvist trummor. Lyssnarna inbjudes till svängiga och ömsinta tolkningar ur The American Songbook, men även musik av Birger Sjöberg
och Thore Ehrling. Och som sig bör kan det bli en och annan minnesvärd
historia!

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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ALL ABOARD!

Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Trollhättans Sångargille
SjuntorpsMusiken &
Lilla Edets musikförening
with evergreens from
The Great American Songbook

Lördag 20 oktober kl 16.00
Hebeteatern, Folkets Hus, Trollhättan
Pris: 150 kr + 20 kr serviceavgift

Optikerfamilj i över 100 år. Det personliga ,snälla familjeföretaget.
Trollhättan
Oden
0520-10 000

Vänersborg
Sundsgatan 11
0521-10 000

Lilla Edet
Göteborgsvägen 24
0520-32 000

Uddevalla
Kungsgatan 20
0522-700 00

SÖNDAG 7 OKTOBER KL. 17.00
HUNDRA ÅR SEDAN FÖRSTA VÄRLDSKRIGETS SLUT
LÖVSTABRUKS KAMMARSOLISTER
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
I november 2018 är det hundra år sedan första världskriget tog slut. I denna konsert med Lövstabruks kammarsolister hyllas krigets musikaliska
hjältar. Musik av Schönberg, Vaughn Williams, Ravel, Kreisler och Elgar
spelas. Kompositörerna var på olika sätt berörda av kriget och verken har
på olika sätt blivit mästerverk.
Artisterna tillhör alla den unga svenska musikeliten. Den tekniska skickligheten är avsevärd och framföranden präglas av entusiasm, fräschör och
fullständig avsaknad av allt som kan smaka rutin. I Kammarsolisterna ingår Philip Zuckerman violin, Linnéa Meilink Andersson violin, Vidar Meilink
Andersson viola, Antonio Hallongren cello och Thomas Rudberg piano.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

LÖRDAG 13 OKTOBER KL. 15.00
SKOOGZSÄLLSKAPET
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
När trummisen Hans Skoog startade bandet hette de Skoogz men sedan
sex år tillbaka kallar de sig för Skoogzsällskapet. De har deltagit ett
flertal gånger och vunnit den riksomfattande jazztävlingen Klassisk Jazz. I
tävlingen bedöms bland annat samspel, energi och stilkänsla, något som
bandet självklart levererar. Orkestern spelar gärna låtar ur The American
Songbook och mycket swing. Två nya medlemmar har tillkommit sen sist
de besökte oss, Ulf Bandgren gitarr och Eric Liftig tenorsax.
Vi välkomnar även Johanna Hjort sång, Börje Moberg bas samt kapellmästaren själv, Hasse Skoog trummor.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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SÖNDAG 14 OKTOBER KL. 16.00
DUO GRANMO – BERG, VIOLIN OCH MARIMBA
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Tobias Granmo och Daniel Berg är sedan många år kollegor vid Högskolan
för Scen och Musik i Göteborg. De undervisar i violin respektive slagverk
och har även huvudansvar för kammarmusiken.
Tillsammans bjuder de på ett klangfullt musikaliskt möte mellan violin
och marimba, som sträcker sig från Vivaldi och Bach via Bartôk och Piazzolla, till nyskriven nordisk musik.
Duo Granmo–Berg är ofta inbjudna för att gästspela vid andra universitet i
Europa och ge Master Classes i samband med konsertturnéer.
I samarbete med svenska tonsättare vill de utveckla kammarmusik med
slagverk i centrum. Detta har resulterat i över 200 uruppföranden och
flera spännande projekt.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 18 OKTOBER KL. 19.00
THOMAS BACKMAN
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Träblåsaren Thomas Backman har under många år hörts i grupper som
Paavo, Klabbes Bank och Thymeshift eller med Sarah & Georg Riedel, Maia
Hirasawa och Cecilia Persson. 2016 samlade Thomas några av sina favoritmusiker och bandet ”Thomas Backman” såg dagens ljus. Tillsammans skapar
de ett unikt sound med varierande stämningar och spännande instrumenteringar. Gruppens debutalbum ”Did you have a good day, David?” släpps i slutet
av augusti 2018, nästan releasekonsert alltså!
Musiken kombinerar element från bebop och frijazz till hiphop, indiepop och
kammarmusik. Förutom multiträblåsaren Backman möter vi tre andra tunga
namn på den svenska musikscenen - Josefine Lindstrand keyboards/sång,
Oskar Schönning bas/gitarr och Julia Schabbauer trummor/sång/keyboard.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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INFO : TROLLHATTAN.FH.SE, BILJETTER VIA TICKSTER.COM
ARRANGÖRER: TROLLHÄTTANS JAZZFÖRENING, BLUE CHAIN VÄNERSBORG,
FOLKETS HUS KULTURHUSET, TROLLHÄTTANS STAD

FREDAG 26 – LÖRDAG 27 OKTOBER
TROLLHÄTTAN JAZZ & BLUES
FOLKETS HUS KULTURHUSET, TROLLHÄTTAN
För tredje året i rad är succén Trollhättan Jazz & Blues tillbaka med ett
rykande aktuellt program, fulltecknat med bra musik. Vi presenterar
internationella artister, nya stjärnskott och välbekanta namn på tre scener
under två dagar.
I år riktar vi våra blickar västerut mot vår närmsta granne Norge och
presenterar några av Norges mest intressanta och spännande artister,
Arild Andersen Trio, Ellen Andrea Wang, Marius Neset och Knut Reiersrud
Band. Från England kommer fantastiska Kyla Brox Band och från USA
karismatiska Lucy Woodward. Eliel Lazo & Cuban Funk Machine kommer
till oss via vårt södra grannland Danmark.
Alltid aktuella Louise Hoffsten, Anna Lundqvist Quartet, Peter Asplund
Aspiration med Lars Jansson är några andra fantastiska artister och musiker som du möter under festivalen. Sist men inte minst har Matz Nilsson
speciellt för Trollhättan Jazz & Blues satt ihop en ny upplaga av Hawk On
Flight. Fler programpunkter kan tillkomma så kolla in på www.trollhattan.
fh.se för aktuell information. Här hittar du också länkar till klipp med
artisterna m.m.
Vi ser fram emot att tillsammans med dig bli berörda, skratta, dansa,
klappa takten, luta oss tillbaka, få nya intryck och nya favoritartister, träffa
andra musikälskare, äta och dricka gott, ja allt som en bra musikfestival
kan bjuda på.
Trollhättan Jazz & Blues arrangeras av Trollhättans Jazzförening, Blue
Chain Vänersborg, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättans Stad och Kultur i
Väst med stöd från Västra Götalandsregionen.

FESTIVALPASS 500 KRONOR (MEDLEM 450 KRONOR)
DAGSBILJETT 350 KRONOR (MEDLEM 300 KRONOR)

Serviceavgift tillkommer
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Aurora Höstfestival
Vänersborg – Trollhättan
1 - 4 november

Aurora Chamber Orchestra
Nicolas Dautricourt – Violin och ledare
Biljetter och info: www.auroramusic.se
I samarbete med
Vänersborgs Kommun, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs Musikförening, Trollhättans Konsertförening,
Kulturrådet, Folkuniversitetet, Barbro Osher Pro Suecia Foundation

SÖNDAG 28 OKTOBER KL. 16.00
BRAHMS HORNTRIO
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Violinisten Tove Lund är välkänd för Trollhättepubliken. Nu är hon här igen
med två mycket välmeriterade musiker i en ny konstellation.
Björn Olsson är, liksom Tove, från Trollhättan. Han utbildade sig som hornist
i Oslo och flyttade sedan tillbaka till Sverige för en tjänst i Kungliga Hovkapellet. Han har gästspelat i stora europeiska orkestrar och är också verksam
som lärare. Sedan 2011 undervisar han hornisterna på musikskolan Lilla Akademien.
Pontus Carron är från Stockholm och började spela piano vid 8 års ålder.
Våren 2017 avslutade han sina masterstudier på Edsbergs slott under ledning av professor Mats Widlund. Han har tagit emot flera priser och stipendier och deltagit i flera mästarkurser för kända pianister och professorer.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

1-4 NOVEMBER
AURORA HÖSTFESTIVAL
VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN
Höstens Aurorafestival äger rum i Vänersborg och Trollhättan. Denna festival
är i grunden en festival för de små ensemblerna, för det lilla rummet. Följ med
Aurora Chamber Orchestra och alla de ungdomar från när och fjärran som
deltar i festivalveckan. De flesta av dem kommer att bo i privata värdfamiljer
och kan du ta emot en Aurorastudent får du en nära kontakt med framtidens
förnämsta musiker och fribiljetter till flera av konserterna. Kontakta i så fall
Vänersborgs Musikförening. Artister, lokaler och tider meddelas senare.
Programmet presenteras i september, då också biljetterna släpps.

FÖR INFORMATION OCH BILJETTBOKNING - WWW.AURORAMUSIC.SE
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SPECIALERBJUDANDE - 50 %

Eldbjørg Hemsing
&Julien Quentin
17 DEC KL 19.00 · VARA KONSERTHUS
Upplev konserten till specialpriset 140 kr
(ord. pris 280 kr). Boka erbjudandet via
tel. 0512-315 00 eller varakonserthus.se.
Uppge koden konsert50.

FREDAG 2 NOVEMBER KL. 18.00
KLUBB GÖSTA MED MONICA DOMINIQUE OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Kvällens gäst Monica Dominique behöver nästan ingen presentation. Hon
är som ett eget universum och en egen genre. Piano och orgel är hennes
främsta instrument och mest känd är hon nog för bandet Solarplexus men
även som sångare i Gals and Pals i slutet av 60-talet. Hon är fortfarande
högaktuell, både med egen trio och på duo med Palle Danielsson. Vi är
mycket stolta att få ha storheter som Monica på plats!
Gösta inleder kvällen med klurigt quiz och husbandet backar som vanligt
upp vår gäst.
Vi öppnar kl. 18 för samkväm, mat och dryck.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 8 NOVEMBER KL. 19.00
MATHIAS LANDÆUS TRIO
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Mathias Landæus är en fantastisk pianist som alltid letar nya uttryck och
melodier. Skåning boendes i Hörby men också verksam i Lund med egna
jazzhaket Underground. Med sig har han Johnny Åhman kontrabas och
Cornelia Nilsson trummor. Trion spelar mestadels originalmusik men kan
lika gärna halka in på en Monklåt, en popklassiker eller ett stycke frijazz.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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SV Väst

- din lokala arrangör
av cirklar och kultur
010 - 33 00 900

www.sv.se/vast

LÖRDAG 10 NOVEMBER KL. 15.00
ERIK SÖDERLIND TRIO
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Erik Söderlind är en av Sveriges främsta yngre jazzmusiker, tillika en
gudabenådad och prisbelönt gitarrist. Med sitt unika och personliga
sound, grundat såväl i modern jazz som i traditionen av swing och blues,
är Erik ett hett eftertraktat namn. Han har fått flera priser bland annat det
prestigefyllda Hagströmpriset, Alice Babspriset för sin improvisation, stora
talang och sitt musikaliska flöde och 2015 tog han hem Guitar People Prize.
Han har bl. a. samarbetat med organisten Kjell Öhman, gitarristen Max
Schultz, saxofonisten Magnus Lindgren samt sångarna Lisa Nilsson och
Svante Thuresson.
Idag har vi möjlighet att höra honom med Leo Lindberg orgel och Chris
Montgomery trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

FREDAG 16 NOVEMBER KL. 19.00
ODD SIZE
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Att framföra Händels ”Messias” med bara fyra personer kan vid första
anblicken verka omöjligt men ensemblen Odd Size har laborerat fram en
egen version av mästerverket och resultatet blir något pånyttfött, sprittande, lekfullt, innerligt och möjligen en gnutta vansinnigt!
Varken kör, orkester eller dirigent finns på plats - men lyssnaren kommer
Händels odödliga musik riktigt nära!
Odd Size består av Elisabeth Holmertz sång, Per Buhre barockviolin/sång,
Ingrid Andersson barockcello/sång samt Fredrik Bock barockgitarr/sång.
I samarbete med Samspel.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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HEBETEATERN 17 NOVEMBER KL.19.00
Recitatör: LILL LINDFORS. Musik: Lars-Erik Larsson,
Lelo Nika (trad), text: Hjalmar Gullberg. Regi: Malin Stenberg
Musikalisk ledning: Marie Rosenmir, Trollhättans Kammarkör
Musiker ur Göteborgs Symfoniker
Entré 280 kr + serv. avg. BILJETTER:tickster.com

LÖRDAG 17 NOVEMBER KL. 19.00
FOLKOPERANS FÖRKLÄDD GUD
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
På scenen står Lill Lindfors och dragspelsvirtuosen Lelo Nika tillsammans med
romska EU-medborgare, sångsolister från Folkoperan, Trollhättans Kammarkör
och musiker ur Göteborgs Symfoniker.
Förklädd gud är Lars-Erik Larssons lyriska svit från 1940 med text av poeten
Hjalmar Gullberg. I den antika grekiska gudasagan fick Apollon som straff att
vandra förklädd bland människor på jorden. Med hjälp av denna saga om människovärde kommenterade Gullberg samtidsmänniskan. Han blev starkt berörd
av judarnas situation i Tyskland, vilket satte avtryck i diktsviten. ”Ej för de starka
i världen, men de svaga” inleder verket. Folkoperan försöker se människan bakom den yttre skepnaden. Kan vem som helst vara den inkarnerade guden?
Arrangör: Trollhättans Stad i samverkan med Trollhättans Konsertförening och
Trollhättans Teaterförening
BILJETTPRIS 280 KRONOR. SERVICEAVGIFT TILLKOMMER

SÖNDAG 25 NOVEMBER KL. 15.00
LILL-NISSES MAGISKA LUVA
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Följ med Lill-Nisse och hans vänner på ett äventyr i den mörka vinternatten på jakt efter hans försvunna magiska luva. Utan den blir den ingen jul
och utan jul blir den inga julklappar! En medryckande föreställning om
julens hjältar!
Ett musikaliskt juläventyr av och med gitarristen Celia Linde. Föreställningen riktar sig främst till barn 3-7 år.
I föreställningen om Lill-Nisse spelar förstås gitarren en stor roll men här finns
även handdockor och berättelsen utspelar sig i en liten men mycket stämningsfylld scenografi. Vi får vara med om många små äventyr med Lill-Nisse innan vi
så småningom känner den härliga julstämningen närma sig ...
BILJETTPRIS BARN GRATIS, VUXEN 50 KRONOR
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Frisörer alltid
till din tjänst.

Delfinalister 2018

Foto: Olle Gustafsson

Delfinal i Vänersborg
Fredag 4 januari kl 15.00
Folkets Hus Vänersborg

Konsert
Lördag 5 januari kl 18.00
Vänersborgs kyrka

Välkommen
till oss!

Final
Söndag 6 januari kl 15.00
Göteborgs Konserthus

vanersborg.se/polstjarnepriset

Kungsgatan 17, Vänersborg, tel 0521-668 95, www.prins.se

LÖRDAG 8 DECEMBER KL. 15.00
JAN ALLAN – VISAR FOTON FRÅN SITT 50-TAL
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Vi får lyssna till när Jan Allan visar foton och berättar om sitt liv som
jazzmusiker. Det blir musikerminnen från ett turnéliv runt om i Sverige.
Berättandet varvas med en jazztrio som spelar klassiker vi förknippar med
svensk jazz från 50- och 60-talen. Trumpetaren Jan Allan har i 50 år
varit en centralgestalt i svensk jazz. Han har medverkat i oräkneliga
framträdanden på scen och på skiva. Ett av många mästerstycken på skiva
är ”Jan Allan – 70”, som i Penguins stora encyklopedi betecknas som en av
mycket få ”oundgängliga skivproduktioner” i hela världen.
Han ackompanjeras i eftermiddag av Anders Persson piano och Hans
Grundberg kontrabas.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 9 DECEMBER KL. 16.00
LJUVLIG MUSIK I JULETID – POLSTJÄRNEPRISETS VINNARKONSERT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Polstjärneprisets vinnarkonsert ger oss ljuvliga klanger från Johanna Ander
Ljungs harpa. Johanna vann inte bara hela Polstjärnepriset 2018 utan blev
också vald att representera Sverige vid TV-sända Eurovision Young Musicians
i Edinburgh, den klassiska musikens svar på Eurovision Song Contest.
Medverkar gör även flera av årets pristagare och andra musikaliska vänner
från Sverige, Danmark och Norge, som regelbundet träffas i Vänersborg för
Young Strings och Young Winds Academy i Musikakademi Vänersborgs stråkoch blåskurser.
De musicerar både tillsammans och var för sig och bjuder de på ljuvlig musik,
med kryddiga inslag av lite modernare klanger och instrumentala cirkuskonster.
God jul önskar Polstjärnepriset inför tävlingsomgången i januari 2019!
I samarbete med Musikakademi Vänersborg.
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)
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LÖRDAG 15 DECEMBER KL. 17.00
JULKONSERT MED TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
PINGSTKYRKAN, TROLLHÄTTAN
Julkonsert med Trollhättans kammarkör är en omistlig jultradition för
många Trollhättebor. Klassisk körmusik och nyare tongångar, välkända julsånger och en och annan ny bekantskap blir tillsammans en härlig konsert
inför julen tillsammans med Trollhättans kammarkör och dess dirigenter
Cecilia Hermansson och Olle Zandén.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 28 DECEMBER KL. 20.00
MELLANDAGSBLUES MED AUNT NANCY
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
Aunt Nancy är en trio från Göteborg som spelar en lekfull energisk blues
med orgeln i centrum. Med influenser av funk, country och rock är trion på
väg att skapa sig ett namn inte bara i blueskretsar.
Aunt Nancy spelar egna låtar som varvas med klassiker av bl.a. Muddy
Waters eller någon av Kingarna. 2017 släpptes deras senaste CD ”Jesters,
Fools And Dreamers”. Bandet består av Thomas Rundström gitarr/sång,
John Lönnmyr orgel och Johan Jansson trummor.
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BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Griper tag
varje gång
VÄLJ DITT KONSERTPAKET PÅ GSO.SE
Göteborgs Konserthus, Götaplatsen.
Boka biljetter på gso.se, 031-726 53 00.
FÖRS TE HUVUDSP ONSOR VOLVO. HUVUDSP ONSORE R SE B OCH GÖTE BORGS -P OS TE N .

Göteborgs Symfoniker – en del av
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November

Oktober  

September  

Augusti

15.00
19.00
19.00
15.00

Fre 16
Lör 17
Sön 25

19.00

Tor 8
Lör 10

Klubb Gösta – Monica Dominique och Husbandet

Lill-Nisse magiska luva - familjeföreställning

Folkoperans Förklädd Gud med Lill Lindfors

Odd Size

Erik Söderlind Trio

Mathias Landæus Trio

Aurora Höstfestival
18.00

Fre 2

Brahms Horntrio
1-4

Trollhättan Jazz & Blues
16.00

Thomas Backman
Sön 28

19.00

Tor 18

Duo Granmo – Berg, violin och marimba

Skoogzsällskapet

Lövstabruks kammarsolister

Ivan Eliassons kvintett

Föredrag – Hur låter jazzen idag?

Club Classic – Skallsjö kammarorkester

Mikael Ramel Band

Romanskonsert Evelina Stenvall och Viktor Stener

Kat & The Jazz Messengers

Second Line Jazzband

Gothenburg United Stompers

Klubb Gösta – Matti Ollikainen och Husbandet

Sommarnätter med GöteborgsOperans orkester

Scensommarkonsert - GöteborgsOperans solister

Jazzfest Vänersborg

26-27

15.00
16.00

17.00

Sön 7
Sön 14

15.00
Lör 13

19.00
Lör 6

18.00

Fre 28
Tor 4

16.00
18.00

Sön 23

15.00

Lör 22
Sön 23

15.00

18.00

Fre 31

19.00

18.00

Lör 25

Tor 13

19.00

Fre 24

Lör 8

17-22

Fre 3

Tips! Ta ur kalendern och häng upp den på väggen. Kryssa i dina konsertval!

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

2018-2019

KONSERTKALENDERN
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Blandade favoriter och klassiska pärlor

20.00
17.00

Ons 17
Fre 26

9-12

Sön 28

16.00

15.00

Lör 30

18.00

16.00

Sön 24

Sön 14

19.00

Tor 21

Fre 5

17.00
15.00

Lör 16

17.00

Sön 3
Sön 10

15.00

Lör 2

Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se

Trollhättans Tidig musikfestival

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Göteborg

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se

Reservation för ev. ändringar.

Vårkonsert med Trollhättans Kammarkör

Flygelfest Vänersborg

Dymmelonsdagsblues

Musikalisk hyllning från Wien

Klubb Gösta – Miriam Aïda och Husbandet

Smoke Rings Sisters

Trio Elkjär, Park, Stern

Anders Bergcrantz Quintet

Anna Lundqvist Quintet

FourHands - gitarrduo

Svenska Kammarkören

Ocean´s Five -Tribute to the Crooners

Henrik Gad Quintet feat Patrik Janson

19.00

16.00

Sön 17

Patrik Bomans Ambivalent

Tor 28

15.00

Lör 16

Klubb Gösta – Lisbeth Diers och Husbandet

Aurora Winter Festival

18.00

Fre 8

Jamsession

Dick Harrison och the Gothenburg Combo

Duo Vina

21-24

15.00

Lör 26
Lör 2

17.00

Sön 20

Gentlemen & Gangsters

15.00
16.00

Lör 19

Konsertresa Polstjärneprisets final

Konsert Polstjärnepriset

Delfinal Polstjärnepriset

Mellandagsblues – Aunt Nancy

Julkonsert - Trollhättans Kammarkör

Ljuvlig musik i juletid

Jan Allan

Sön 6

18.00

20.00

Tor 28
18.00

17.00

Lör 15

Lör 5

16.00

Sön 9

Fre 4

15.00

Lör 8

Trollhättans Jazzförening
www.trollhattansjazzforening.se

Maj

April

Mars

Februari  

Januari

December

”Shakespeares oskrivna
rock ’n’ roll-mästerverk.”

Musikal av Bob Carlton

Prisbelönt science fiction
musikal inspirerad av
Shakespeares Stormen.

SVERIGEPREMIÄR SKÖVDE 15 MARS 2019.
Spelas på Skövdescenen, GöteborgsOperans Lilla scen samt
på turné t o m 5 maj 2019.
För mer information www.opera.se

FREDAG 4 JANUARI KL.18.00
DELFINAL I POLSTJÄRNEPRISET
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Under delfinalen får de åtta unga tävlande åtta minuter vardera för att
övertyga Polstjärneprisets jury. Juryn består av framstående nationella och
internationella musiker och ordförande i år är Göteborgs Symfonikers VD
Sten Cranner. Delfinalen leds på bästa sätt av konferencier Bo Knutsson.
Utöver tävlingen bjuds publiken även på andra musikaliska inslag i form av
både gästspel på scenen och kammarmusik i pausen när juryn överlägger.
Ett tips till dig som vill följa de duktiga ungdomarna hela vägen till finalen följ med oss på vår konsertresa! Finalen i Göteborgs Konserthus äger rum
söndag den 6 januari kl. 15.00.
I samarbete med Vänersborgs kommun.
FRITT INTRÄDE

LÖRDAG 5 JANUARI KL 18.00
KONSERT POLSTJÄRNEPRISET
VÄNERSBORGS KYRKA
Konserten i Vänersborgs kyrka är det tillfälle då de unga musikerna kan
slappna av från tävlingsmomentet för en stund. Publiken får uppleva kammarmusik, orkesterspel och solistframträdanden på högsta nivå. Numera
kommer många av Polstjärneprisets ungdomar tillbaka till Vänersborg
flera gånger varje år, för att delta i Young Strings och Young Winds Academy – det är även resultat från dessa kurser som vi får uppleva. Konserten
får en tydlig nordisk prägel, när några av Nordens främsta ungdomar
möts i de olika programpunkterna, som även kommer omfatta nyskriven
musik av någon av våra unga talanger.
I samarbete med Vänersborgs kommun.
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FRITT INTRÄDE

SÖNDAG 6 JANUARI KL. 15.00
KONSERTRESA TILL GÖTEBORGS KONSERTHUS
FINAL POLSTJÄRNEPRISET
När du sett den rafflande delfinalen vill du inte missa den ännu mer spännande finalen där fyra unga musiker gör upp om segern. Polstjärnepriset
är inte bara Vänersborgs flaggskepp utan hela Sveriges mest prestigefulla
tävling för musiker i åldern 14-18 år och finalen håller mycket hög nivå.
Förutom finalisterna framträder även Polstjärneorkestern som utgörs av
alla tävlingsdeltagare och alla som gått Polstjärnekursen – totalt cirka 70
unga musiker. De delar scenen med självaste nationalorkestern Göteborgs
Symfoniker. Symfonikerna ackompanjerar även finalisterna när de framför
sina tävlingsbidrag.
Den lycklige vinnaren erhåller 50 000 kronor och har chansen att bli uttagen som Sveriges representant i Eurovision Young Musicians 2020.
Mer information om bussresan kommer på Vänersborgs Musikförenings
hemsida www.vanersborgsmusikforening.se.
Sista anmälningsdag:
15 december till Peter Olsson tel. 0521-675 78,
e-post: pol.olsson@telia.com
Sista betalningsdag:
20 december till bankgiro 5322-8870 Vänersborgs Musikförening. Glöm
inte att ange namn, telefonnummer och avreseort.
Avresa:
Vänersborgs jvstn kl. 12.00; Trollhättans stadshus kl. 12.20.
Beräknad hemkomst:
senast kl. 20.00.
Pris:
400 kronor inkl. buss (50 kronors rabatt vid anmälan senast 31 oktober).
I priset ingår räksmörgås och kaffe i Göteborgs Konserthus.
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KULTURKORTET
Ett presentkort för Kultur Nöje & Film

FOLKETS HUS KULTURHUSET
TROLLHÄTTAN

LÖRDAG 19 JANUARI KL.15.00
GENTLEMEN & GANGSTERS
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Gentlemen & Gangsters spelar traditionell New Orleans hot jazz med en touch
av swing. Strävande efter att vara autentiska, även i driv och energi, är bandet
trogna den klassiska jazzens giganter såsom Louis Armstrong, Bix Beiderbecke,
Sidney Bechet, Duke Ellington m.fl. Bandet har prisats och hyllats för sin närvaro och energi av jazzälskare från hela världen. Gentlemen & Gangsters spelar
jazzmusik som den var tänkt att spelas - med den sanna gentlemannens finess
och samtidigt råheten och den brutala styrkan hos en härdad gangster.
Bandet består av Pål Walfridsson trumpet/sång, Thomas Rylander klarinett/
saxar, Henrik Johnsson trombon, Peter Sundin gitarr, Martin Olsson kontrabas och Adam Ross trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 20 JANUARI KL.16.00
DUO VINA
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Victoria Stjerna, violin, och Natalia Kremska, piano, träffades första gången under Auroras Kammarmusikfestival i Vänersborg. 2013 bildade de sedan sin duo
när de båda studerade på Kungliga Musikhögskolan, Edsbergs slott. Artisterna
har framträtt i många sammanhang och deltagit i gemensamma mästarklasser.
Våren 2017 blev de uttagna till Kammarmusikförbundets prestigefyllda tävling Ung
& Lovande. Samma år fick Victoria Stjerna ta emot Jan Wallanderpriset, som varje
år delas ut till en framstående student vid någon av Sveriges musikhögskolor.
Juryns ordförande, Staffan Scheja beskriver henne så här: ”… en violinist med
stark, personlig musikalisk utstrålning. Med suverän teknik och varm klang
genomsyras hennes tolkningar av stort artisteri.” Förutom äran får pristagaren
möjlighet att under en tid använda ett instrument av hög klass.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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0521-636 00

Nu har vi även GARN!

0521-636 00

Edsgatan 14, Vänersborg
Edsgatan 14, Vänersborg
0521-636
0521-636 00 00

www.wikstromnorrman.se

Edsgatan 10, 462 33 Vänersborg

www.wikstromnorrman.se

Tel 0521-18566

Bra stämning
ordnar
Aukt. Pianostämmare

Lars-Olofs Pianostämning
Änden 475
468 90 Vänersnäs
Tel 0521-22 24 22
Mobil 0704-81 38 67

Edsgatan 14
0521-109 23

@osthallenvbg

LÖRDAG 26 JANUARI KL. 17.00
BERÄTTELSEN OM ETT LAND
DICK HARRISON OCH THE GOTHENBURG COMBO
STORA BIO, RESIDENSGATAN, VÄNERSBORG
För några år sedan skapade The Gothenburg Combo The History of Swedish
Music för en utställning i USA. Det kom över 100 000 besökare! Nu har utställningen blivit en konsert/föreställning med Dick Harrison som ciceron och presentatör. På det informativa, underhållande och tankeväckande sätt som blivit hans
signum, fördjupar han bilden av Sverige och gör konserten till en lika njutbar som
lärorik upplevelse.
Artisterna tar oss igenom Sveriges historia på en svindlande resa genom medeltid,
Vasakungarna, folkhemmet, midsommardansen och kommer till slut till vår egen
tid. Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet. The Gothenburg
Combo är gitarristerna David Hansson och Thomas Hansy som rönt stor uppmärksamhet för sitt samspel och starka scennärvaro.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 2 FEBRUARI KL.15.00
JAMSESSION
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Jamsession, jazzmusikens kärna, är när musiker träffas, spelar och
sjunger tillsammans. I eftermiddag möts lokala musiker i Kulturbaren
för att tillsammans bjuda publiken på en riktig musikfest!
Kapellmästare för årets sammandrabbning är gitarristen Per Orvang.
Vad blir det för musik? Det är det ingen som vet, det här är en eftermiddag i spontanitetens tecken.
Vill du vara med och spela eller sjunga? Alla är välkomna! Skriv i så fall
ett mail till: trollhattansjazzforening@gmail.com

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Din nästa konsertsal

Vänersborgs kyrka
mitt i centrum
Vigsel, dop, konfirmation,
gudstjänst eller begravning
Vänersborg och Väne-Ryrs
församling är

En del av ditt liv!
Välkommen
Tel: 0521-26 55 00
Kyrkans Hus, Kungsgatan 23
svenskakyrkan.se/vanersborg

FAIR TRADE SHOP

Vi finns i din närhet
Vänersborg 0521 - 28 15 00 • Trollhättan 0520 - 48 58 00

Kungsgatan 22, Trollhättan

En liten butik med unika och meningsfulla
presenter till dig själv eller någon du tycker om.
Hos oss hittar du kaffe, te, choklad
smycken, inredning & leksaker.
Våra varor kommer från
länder med utbredd fattigdom, där
varje odlare och producent fått rättvist betalt.

FREDAG 8 FEBRUARI KL.18.00
KLUBB GÖSTA – LISBETH DIERS OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Vi känner oss djärva och har en slagverkare som gästartist denna gång.
Men det är inte så konstigt egentligen. Lisbeth Diers musikalitet och pondus når långt utöver publikhavet och hennes glödande samspel med sina
musiker är något man slukas med i och att sitta stilla är en omöjlighet.
Hon bor i Köpenhamn men är en av Sveriges mest uppskattade musiker,
både inom jazz och folkmusik och cross over-projekt t ex SLÆGT/Lisbeth
Diers Ensemble och Gunnar Eriksson och Göteborgs Kammarkör.
Kvällen inleds med jazzquiz med Gösta, och vårt husband är på plats. Buffé
och dryck dukas upp kl. 18 för möjlighet till trivsel och mys innan vi drar i gång.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

LÖRDAG 16 FEBRUARI KL.15.00
PATRIK BOMANS AMBIVALENT
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Denna stockholmsbaserade sextett bildades 2014 och består av några av
landets främsta jazzmusiker. Kontrabasisten Patrik Boman står för kompositionerna och arrangemangen som rör sig i landet mellan traditionell jazz,
nutida bop, soul och blues. Gruppens andra skiva släpptes förra våren och
fick ett mycket fint mottagande, ”traditionsrik, kreativ jazzfest som man blir
glad av” löd en av recensionerna.
Förutom bandledaren får vi lyssna till Amanda Sedgwick altsax, Hampus
Adami trombon, Max Schultz gitarr, Carl Orrje piano samt Chris Montgomery trummor.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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AFFÄRSJURIDIK
FAMILJERÄTT • SKADESTÅND • BROTTSMÅL
KONKURSER • FÖRSÄKRINGSÄRENDEN • FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR • TRAFIKRÄTT
ALLMÄN RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

A D V O K AT E R N A
BERNLING • BOBERG • CEDER

VI FINNS PÅ FACEBOOK

BOX 12 • KUNGSGATAN 9 • 462 21 VÄNERSBORG
TEL: 0521/662 00 • TELEFAX: 0521/662 29
www.advokaternabbc.se

Mer tid för musik?
VÄLKOMMEN TILL

RESTAURANG KOPPARGRILLEN
Ring och boka bord!
RESTAURANG KOPPARGRILLEN | HAMNGATAN 13 | VÄNERSBORG |0521-181 51
www.koppargrillen.se

Hyr en lägenhet!
Tryggt, prisvärt och med hög service.
Kontakta oss på:
Vallgatan 13, Vänersborg
0521-260 260
vanersborgsbostader.se

SÖNDAG 17 FEBRUARI KL.16.00
BLANDADE FAVORITER OCH KLASSISKA PÄRLOR
ANNA FORSEBO OCH VÄNNER
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Sopransångerskan Anna Forsebo, bördig från Dalsland, utbildade sig efter
sin musikaliska grundutbildning i Vänersborgs Musikskola vid Kungliga
danska musikkonservatoriet i Köpenhamn och BelCanto-institutet i Florens.
Hon har verkat som operasångerska och framträtt över stora delar av
Skandinavien, Europa och resten av världen. Tidigare har hon gästat oss
med bland annat ett program om Jenny Lind och HC Andersen.
I dagens program bjuder hon på blandade favoriter och klassiska pärlor
tillsammans med musikvänner.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

21-24 FEBRUARI
AURORA WINTER FESTIVAL
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG
Nu är det åter dags för Aurora Winter Festival med artister från snart sagt
hela världen. De flesta av dem kommer att bo i privata värdfamiljer.
Världsberömda Aurora Chamber Orchestra och andra världsberömda musiker ger flera festivalkonserter och håller master class-utbildningar för
varje instrument som ingår i en symfoniorkester. Och dessa utbildningar
är det fritt fram för intresserade att komma in och lyssna på.
Kanske kan du ta emot en Aurora-student i ditt hem? Värdfamiljer belönas
med gratisbiljetter. Kontakta Trollhättans Konsertförening.
Programmet presenteras kring årsskiftet 2018/2019.
LÄS MER PÅ WWW.AURORAMUSIC.SE
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LUNDIN
Oriental
Rugs

or för tvätt o reparation!

www.lundinrugs.se
www.lundinrugs.se
LUNDIN orientaliska mattor
Östergatan 7, Vänersborg
Tel. 0521-105 43 | 070-5447569

ATT STARTA EN STUDIECIRKEL ÄR LÄTT!
Allt som krävs är att du har ett intresse som du vill fördjupa tillsammans med andra. Vi på Studiefrämjandet
kan stötta er på olika sätt.
• Studielokal (om ni behöver, ni kan även vara hemma hos varandra)
• Studiematerial
• Ledarutbildning
Kontakta oss: 0521-121 20 eller 0520-42 00 30		
norra.alvsborg@studieframjandet.se
studieframjandet.se/stu
Gilla oss på Facebook

TORSDAG 28 FEBRUARI KL.19.00
HENRIK GAD QUINTET FEAT PATRIK JANSON
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Man behöver inte alltid gå över ån efter vatten. Vår hårdsvängande lokale
tenorsaxofonist Henrik Gad gästar oss med sin grupp, som förstärkts
med likaledes utmärkte lokale trumpetaren Patrik Janson, som dessutom
kunde höras med egen grupp i förra sommarens Jazz på Terrazz. Gruppen
kompletteras av melodiöse pianisten Simon Westman, rytmiske basisten
Mattias Grönroos och taktfulle trumslagaren Jon-Erik Björänge.
Musiken som vi får höra har sina grunder i 40-talets bebop, men kanske
framför allt i 50- och 60-talens lite mer lättlyssnade hardbop. Vackra
solon, stilsäkert och tätt samspel präglar gruppens musicerande.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

LÖRDAG 2 MARS KL.15.00
OCEAN´S FIVE – TRIBUTE TO THE CROONERS
KONSTHALLEN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Gå inte fel! Denna konsert avnjutes i Konsthallen! Ocean’s Five är jazzgruppen som satsar på låtar som blivit klassiker, tack vare Frank Sinatra
och Tony Bennet för att nämna ett par, som i decennier uppskattats av
publiken.
I eftermiddag får vi höra Patrick Rydman, en av Sveriges bästa jazzsångare, som bland annat sjungit med Bohuslän Big Band. Vid pianot finner vi
Sten Löfman, en fantasifull och dynamisk pianist. På trumpet/flygelhorn
har vi Johan Holmberg som med sin mjuka och lyriska ton sätter improvisationen i fokus. Bandets kontrabasist Eva Kruse fick nyligen pris som
Årets Basist i Tyskland. Bakom trumsetet har vi Göteborgs vispfantom,
Gunnar Peterson. Vi förbereder oss på sväng i Konsthallen!
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Musik kan ta dig till himlen.
Det kan vi också!

Våra motorkomponter finns med i 99.8% av alla
nya stora passagerarflygplan, världen över.

www.gknaerospace.se

SÖNDAG 3 MARS KL.17.00
SVENSKA KAMMARKÖREN
VÄNERSBORGS KYRKA
Svenska Kammarkören grundades i Göteborg 1997 av dirigenten Simon
Phipps och han leder sedan dess kören. Kören är mångfaldigt prisbelönt och
har bland annat blivit totalvinnare i Let the Peoples Sing i Europa och Årets
kör i Sverige. Körens mål är att presentera körmusik på hög nivå för en bred
publik och att vara ambassadör för svensk körmusik internationellt. I advent
2018 reser kören på en Tysklandsturné och den europeiska radiounionen
EBU har i år valt ut Svenska Kammarkören att sjunga in julen i de europeiska radiokanalerna den 16 december.
Vid konserten i Vänersborg får vi lyssna till ett program med passionsmusik.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 10 MARS KL 17.00
FOURHANDS
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
FourHands gitarrduo består av Börje Sandquist och Mats Norrefalk. Börje är
klassisk gitarrist och Mats har sin bakgrund i jazz, pop och rock. FourHands
smälter samman den klassiska och den gehörstraderade traditionen på ett
egenartat och spännande sätt. Från folkmusiken, den klassiska musiken, rocken, jazzen, men framförallt ur den egna fantasin hämtar gitarrduon materialet
till sin repertoar. Musik av Villa-Lobos, Piazzolla, Keith Jarrett, en fantasi över
en Taubemelodi, egna kompositioner… Det blir ett tätt, känsligt, energisprakande och levande program! Mats är lektor på Musikhögskolan i Örebro, Börje har
just avslutat en 39-årig lärargärning på Musikhögskolan i Malmö.
Kl. 19, efter föredraget, hålls årsmöte i Vänersborgs Musikförening. Kom och
gör din stämma hörd om program, utbud och föreningens verksamhet i stort!
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)
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UPPLEV RESTAD GÅRD

”EN PLATS DÄR ALLA SKA TRIVAS”
SKULPTURPARKEN

HOTELL HEHRNE

AKTIVITETSPARK OCH REKREATION

WWW.VISITRESTAD.SE

WWW.HOTELHEHRNE.SE

WWW.VISITRESTAD.SE

LÖRDAG 16 MARS KL.15.00
ANNA LUNDQVIST QUINTET
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Bandet startade 2005 i Göteborg, men idag bor medlemmarna utspritt
i Sverige. Bandledaren Anna Lundqvist hittar vi i vår grannkommun
Vänersborg. Det spelar dock ingen roll, då samspelet numera är närmast
telepatiskt. Repertoaren byggs huvudsakligen på Anna Lundqvists egna
material.
Senaste skivan, MEWE, nummer fem i ordningen, är helt instrumental och
har sången som ordlös samarbetspartner istället för frontfigur. Skivan
blev hyllad i medier i Sverige men framför allt utomlands, bl. a. i USA och
England. Med sig har de musik från succéskivan men också nya alster ser
ljuset för första gången i eftermiddag.
Anna Lundqvist sång, Björn Almgren sax, Fabian Kallerdahl piano, Mattias
Grönroos kontrabas, Jon-Erik Björänge trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 21 MARS KL.19.00
ANDERS BERGCRANTZ QUINTET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
En ny kvintett som består av några av Anders Bergcrantzs absoluta favoritmusiker från denna del av världen. Anders har spelat med Carl, Johnny
och Anders under ett antal år nu, men i andra sammanhang än i eget
band. Anders säger att killarna i bandet har förmågan att vara med och
förverkliga hans musikaliska mål och att de i högsta grad är med i den
kreativa musikaliska processen. De spelar främst originalmusik av Anders
blandat med någon hipp standardlåt. Anders säger att han är mycket glad
och stolt över sitt nya band.
Bandet består av Anders Bergcrantz trumpet, Robert Nordmark saxofon,
Carl Winther piano, Johnny Åman bas och Anders Mogensen trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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SÖNDAG 24 MARS KL.16.00
KAMMARMUSIKMÖTEN MED TRIO ELKJÄR, PARK, STERN
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
När Ann Elkjär flöjt, Hee-Won Park piano och Johan Stern cello sammanstrålar blir det kammarmusikmöten som är något alldeles extra.
På programmet står George Crumbs ikoniska verk Valens röst från
1970-talet, musik som inte verkar lämna någon oberörd och där både
publik och recensenter efteråt berättar om närmast andliga upplevelser.
Trion kommer också att framföra musik av Kaija Saariaho och Robert
Schumann.
De tre musikerna är kända för att locka fram de allra finaste nyanser ur
sina instrument.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

LÖRDAG 30 MARS KL.15.00
SMOKE RINGS SISTERS
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Smoke Rings Sisters bildades 2011 för att göra en enda konsert. Men tack
vare personkemi och röstklanger så blev det en fortsättning, och de har nu
befäst sin ställning som en av de starkast lysande vokalgrupperna i Sverige.
Tack vare sina röster, den musikaliska lekfullheten på scenen och sina egna
trestämmiga arrangemang som direkt för tankarna till The Andrews Sisters,
är det svårt att sitta still på stolarna. Passionen för amerikansk och svensk
jazz och swing, främst mellan åren 1920-1950, delar de med sin publik!
Sångtrion består av Sara Ljunggren, Theresa Skjolden och Sara Klintbom
och med sig har de den suveräna kompgruppen The Dixie Dan Band med
Dan Lindén piano, Martin Olsson kontrabas och Anders Josefsson trummor. Dags för säsongsfinal!
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Musikens Vänersborg
Musikskolan - Speciallinjen - Högstadiets musikklasser - Estetiska programmet
Musikerutbildning Vänersborg - El Sistema - Timjan - Fria musiklivet - Skolkonserter
Aurorafestivaler - Polstjärnepriset - Dansprojekt - Danspedagogpool - Musik för äldre
Sommarscen - Jazzkurs - Kulturväxten - Young Winds Academy - Young Strings Academy

FREDAG 5 APRIL KL.18.00
KLUBB GÖSTA – MIRIAM AÏDA OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Sångerska som förvaltar både standardjazzens traditioner och den brasilianska musiken. Otroligt uppskattad radiokrönikör och programledare.
Skånes stolthet: Miriam Aïda. Med en utstrålning som ingen kan värja sig
emot och med en röst som går rakt in i hjärtat har Miriam sedan länge en
självklar plats på Sveriges jazzscen. Hon är prisad med utmärklerser för
sina insatser som vistolkare och jazzikon. Missa inte denna guldstrupe!
Klubbens ägare Gösta får er att tänka till i lurigt jazzquiz och baren serverar i vanlig ordning buffé och goda drycker. Vi öppnar kl. 18.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 14 APRIL KL. 16.00
MUSIKALISK HYLLNING FRÅN WIEN
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Musik från Wien, men inga wienervalser. Det vill trumpetaren Anders
Nyqvist, bördig från Trollhättan, och den finske pianisten Joonas Ahonen
bjuda publiken på. Båda har Wien som bas och båda är medlemmar i
Klangforum Wien, en österrikisk kammarorkester, som specialiserar sig
på nutida kammarmusik och vill göra den rättvisa. Orkestern består av 24
musiker från ett tiotal länder och framträder i stora delar av världen.
På programmet i Trollhättan står musik av Ligeti, Senk, Hosokawa, Gubaidolina, Bellmann med flera. Duon vill engagera och sudda ut riktlinjer och
regler kring vad som bedöms och definieras som musik. Helt klart kan vi
se fram emot en spännande konsertkväll!
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Vänersborgs bussbolag

ONSDAG 17 APRIL KL.20.00
DYMMELONSDAGSBLUES – JULIA & THE BASEMENTS TAPES
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
Julia & The Basement Tapes är ett band som funnits sedan 2013 och har
vunnit både Swedish Blues Challenge och Borgholms Blues Contest. De
spelar inom blues-, soul- och rockgenren varierat med eget material
och covers. Soundet är något nytt och fräscht och visar vägen för hur de
klassiska musikstilarna kan utvecklas med en modernare touch och även
locka ny yngre publik. Bandet har redan hunnit med att turnera internationellt och besökt bl.a. Danmark, Norge, Tyskland och Polen.
I bandet ingår Julia Tinglöf sång, Richard Hamilton keyboard, Samuel
Söderberg bas, Johan Borgh gitarr och Johannes Sidenqvist trummor.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 26 APRIL KL. 17.00
FLYGELFEST VÄNERSBORG
LARS JANSSON, TERÉS LÖF, JACOB KARLZON TRIO
FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Välkommen till säsongsavslutning och en härlig flygelfest med tre ledande
pianister i landet! Möt pianolegendaren Lars Jansson som gästat oss
många gånger förut och aldrig gjort någon besviken. Terés Löf är klassisk
pianist och verkar både som solist med orkester och som kammarmusiker. Jacob Karlzon har spelat med många av jazzens främsta stjärnor. Det
viktigaste forumet är hans egen trio som också gästar oss denna kväll. I
trion återfinns Morten Ramsbøl bas och Rasmus Kihlberg trummor som
tillsammans formar ett kraftfullt jazzljudlandskap av hög intensitet, där de
lyckas fånga den urbana pulsen i sina träffsäkra toner och melodier.
Folkets hus serverar god mat och dryck under kvällen.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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SÖNDAG 28 APRIL
VÅRKONSERT – TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
TROLLHÄTTAN
Njut av ett varierat och ambitiöst program när Trollhättans kammarkör
sjunger in våren tillsammans med sina dirigenter Cecilia Hermansson
och Olle Zandén. Som alltid blir det ett brett program med storslagen och
klassisk körmusik såväl som modernare inslag. Naturligtvis blir det också
några fina vårsånger för att hylla den vackra ljusa årstiden!
Konserttid och lokal meddelas senare.

BILJETTPRIS MEDDELAS SENARE

TORSDAG 9-SÖNDAG 12 MAJ
TROLLHÄTTANS TIDIG MUSIKFESTIVAL
TROLLHÄTTAN
Tidig Musikdagarna är en festival för medeltids-, renässans- och barockmusik som arrangeras för åttonde året. Under de år som gått har detta
evenemang kommit att bli ett självklart inslag i stadens musik- och kulturliv.
Festivalen är numera välkänd bland Tidig Musikentusiaster och musiker runt
om i Sverige och utomlands. Många är de musiker som vill komma och spela
i Trollhättan.
Välkommen till fyra dagar av glädje, intressanta möten och fantastisk musik!
Arrangörer är Trollhättans församling och Trollhättans Stad i samarbete med
Trollhättans Konsertförening.

LÄS MER PÅ WWW.TROLLHATTANSTIDIGMUSIKDAGAR.SE

TROLLHÄTTANS
TIDIG MUSIK-DAGAR
9-12 MAJ 2019
FESTIVAL FÖR
MEDELTIDS-RENÄSSANS-OCH BAROCKMUSIK
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Det självklara valet när du ska boka bröllop, fest eller konferens.
Med start i september serverar vi dagens lunch tisdag till torsdag för
endast 95 kr i vår nyrenoverade restaurang.
Varmt välkomna!

Kungsgatan 15, 462 33 Vänersborg
Telefon: 0521-57 57 50

OM FÖRENINGARNA

TROLLHÄTTANS JAZZFÖRENING

VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING

Trollhättans Jazzförening grundades 1995. Föreningens
målsättning är att bidra till Trollhättans kulturutbud genom
att bjuda på ett varierat och högklassigt konsertutbud. Föreningen är en naturlig del av Trollhättans musikscen med
en stor bredd på gästande artister. Publiken bjuds på lokala
band, grupper från hela Sverige samt även internationella
grupper. Programmet sträcker sig från tradjazz till modern
improvisationsjazz och konserterna presenteras i Folkets
Hus Kulturbaren i Trollhättan.
Trollhättans Jazzförening är medlem av Riksförbundet
Svensk Jazz. Konserterna arrangeras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

Vänersborgs Musikförening bildades 1943 och har en
bred musikbas bestående av klassisk musik/kammarmusik och jazz/blues. Musikföreningen är en ideellt
arbetande förening som anordnar offentliga konserter
och i övrigt främjar musiklivet i Vänersborg. Föreningen
är Vänersborgs största kulturförening och verkar aktivt
i Vänersborgs kommun. Under 2018 firar föreningen sitt
75-årsjubileum.
Vänersborgs Musikförening är medlem av Kammarmusikförbundet och Riksförbundet Svensk Jazz. Konserterna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING

FÖRENINGARNA FÅR STÖD FRÅN

I november 1923 grundades Trollhättans Musiksällskap.
1971 bildades Trollhättans Konsertförening genom en
sammanslagning av Musiksällskap, Orkesterförening
och Kammarkör. Trollhättans Konsertförening är från
och med 2017 en förening med enbart ansvar för konsertarrangemang.
Trollhättans Konsertförening är medlem av Kammarmusikförbundet. Konserterna arrangeras i samarbete
med Studiefrämjandet.

Konsertlokalerna är tillgänglighetsanpassade

Gör intryck!
– Välj ett miljömärkt tryckeri.

BLI MEDLEM!

TROLLHÄTTANS JAZZFÖRENING

Medlemsavgiften per konsertsäsong (höst/vår) är 300 kronor. Medlemskort kan köpas i kassan vid entrén vid varje konserttillfälle.
Kontakt: Christina Alfredsson, Sparvstigen 16, 461 44 Trollhättan, tel. 0520-395 24, mobil 070 614 69 29,
e-post: chral@telia.com eller trollhattansjazzforening@gmail.com

TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING

Medlemsavgiften per konsertsäsong (höst/vår) är 250 kronor (vuxen) och 125 kronor (studerande 15-20 år).
Betala på bankgiro 535-0749 eller plusgiro 57 67 03-3, så skickas medlemskortet till dig inom någon vecka.
Du kan också köpa medlemskort vid någon konsert.
Kontakt: Sten Bengtsson, Torsredsvägen 71, 461 57 Trollhättan, tel. 0520-48 14 05, mobil 070 648 62 27,
e-post: sten.h.bengtsson@gmail.com

VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING

Medlemsavgiften per konsertsäsong (höst/vår) är 300 kronor (vuxen) och 150 kronor (studerande 15-20 år).
Betala på bankgiro 5322 - 8870, så skickas medlemskortet till dig inom någon vecka.
Du kan också köpa det i anslutning till en konsert eller i receptionen på Folkets Hus i Vänersborg.
Kontakt: Bengt Andersson, Utmarksgatan 11, 462 41 Vänersborg, tel. 0521-46 05 94, mobil 070 910 71 77,
e-post: bean.andersson@telia.com

Vi finns på facebook.
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Som medlem får du, när du visar giltigt medlemskort, rabatt på biljettpriserna, information om kommande program och speciella
medlemserbjudanden. Framför allt är du med och stödjer verksamheten. Medlemskort kan du köpa i anslutning till konserterna.
Du kan också betala via internet eller betala med inbetalningskort. Glöm inte att texta ditt namn, adress, e-mailadress och
telefonnummer på inbetalningskortet!

