KONSERT

PROGRAM
2019-2020

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.

Biljetter säljes via receptionen på Folkets hus, Trollhättan,
tel 0520-42 25 00, eller online via
www.trollhattan.fh.se / eller www.tickster.com

Förköp

Vid nedanstående försäljningsställen (serviceavgift tillkommer).
Konserter i Vänersborg:
• Folkets Hus, Vänersborg 0521-57 57 57
• Visit Vänersborg 0521-135 09
Konserter i Trollhättan:
• Folkets Hus, Trollhättan 0520-42 25 00
• Konfekthörnan, Trollhättan 0520-58 01 55

Biljetter till ordinarie pris kan köpas online via
www.trollhattan.fh.se/ (serviceavgift tillkommer)
eller www.tickster.com

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.

Personalrabatt

50 kronors rabatt på biljettpriset lämnas till medlemmar i följande personalklubbar (lista ska signeras):
• Landstingets Personalklubb Nordvästra Götaland (LPK).
• Personalklubben Väst vid Högskolan Väst.
• Vänersborgs kommuns Personalklubb (gäller konserter i Vänersborg).
• Personalföreningen Rabatten vid Trollhättans stad (gäller konserter i Trollhättan).

Barn/ungdom

• Barn och ungdomar under 20 år fri entré.
• Studenter med Mecenatkort har 50 procents rabatt på ordinarie biljettpris.

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. När Aurora Chamber Music spelar upp
kan du som medlem få specialerbjudande liksom under
Nordic Song Festival. Läs mer på deras hemsidor.
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INFORMATION Som medlem får du också information
om kommande konsertprogram och speciella medlemserbjudanden. Läs mer på våra hemsidor!
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 300 kronor (skolungdom 150 kronor) och i
Trollhättans Jazzförening 300 kronor. Medlemskapet gäller från augusti 2019 till juli 2020 för alla tre föreningarna.

RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Arrangörerna reserverar sig för eventuella ändringar
eller tryckfel i programmet. Förköpsbiljetter återlöses
av arrangören vid inställda arrangemang.
MER INFORMATION Aktuell information om våra konsertprogram och föreningarna hittar du på föreningarnas hemsidor:
Trollhättans Jazzförening
www.trollhattansjazzforening.se
Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se
Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se

PROGRAMMET SOM STÄRKER HÄLSAN
”Musik har inga gränser – musik är frihet!” Så säger en av våra artister under konsertsäsongen 2019–2020. Vi håller med. Och vet dessutom att levande musik är ännu bättre, den stärker
hälsan. Med nyfikenhet på musiken, artisten och lite tid för konserten stimuleras såväl kroppen som hjärnan på ett sätt som kan förlänga ditt liv betydligt. Ja, levande musik är livsviktig!
I din hand har du ett konsertprogram fullt av levande konserter nära dig i Trollhättan och
Vänersborg. Vi, dina lokala musikföreningar Trollhättans Jazzförening, Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening, står upp för ett aktivt och livskraftigt kulturliv som
ger förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Våra arrangemang är öppna för
alla och mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse är viktiga beståndsdelar.
Givetvis är alla våra konserter offentliga och blir du medlem i någon av föreningarna får du
dessutom alla dessa musikupplevelser med stora rabatter. Genom att stödja våra föreningar
med ett medlemskap säkrar du vår framtid och den verksamhet vi vill skapa nära dig!

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KONSERTER MUSIKSÄSONGEN 2019-2020!
Trollhättans Jazzförening, Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening.

Innehåll Konserter 4 | Konsertkalender 32-33 | Konsertresor 37 | Om föreningarna 60 | Bli medlem 64
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FREDAG 2 AUGUSTI KL. 17-22.30
JAZZFEST VÄNERSBORG
FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Jazzfest Vänersborg är finalen på Jazzkurs Vänersborg och en kväll fylld
av jazz. Först ut är kursdeltagarnas ensembler som gör en presentation av
vad de jobbat med under veckan. Därefter kommer ”gästlärarnas set”, där
lärarna får spela en spontankonsert tillsammans, som de repat ihop under
dagen. Roligt och hög klass på musiken! Årets gästlärare är Alexander Lövmark sång, Elin Forkelid saxofon, Tove Brandt kontrabas, Andreas Houdakis
gitarr, Jon Fält trummor och Adam Forkelid piano. Kvällen avslutas med
bandet Lekverk som består av Adam Forkelid piano, Jon Fält trummor och
Putte Johander kontrabas. Lekfull jazz i kombination med samspel och
teknik av högsta kvalité. Du kommer inte att kunna sitta still! 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)

9 – 17 AUGUSTI
NORDIC SONG FESTIVAL
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG/UDDEVALLA
Nordic Song Festival har nu fått sin fasta bas i Trollhättan och kan bidra till
stadens och regionens pulserande kulturliv med inte mindre än nio dagars
sång och musik!
”Festivalen har kommit hem!” säger Gitta-Maria Sjöberg, initiativtagare och
konstnärlig ledare, född och uppvuxen i Sjuntorp utanför Trollhättan.
Lyssna på inspirerande och djupgående föredrag i ”The Black Box” i N3,
Trollhättan. Upplev konserterna i caféer, konsertsalar, konsthallar och
kyrkor runt om i trakten. Och missa inte Slussdagen och ”Nordic Jam” i
Trollhättan – allt med stora internationella musiker och artister.
FÖR INFORMATION OCH BILJETTBOKNING: www.nordicsongfestival.com
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Biljettbokning: www.auroramusic.se,
Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan och Folkets Hus i Vänersborg

Ur festivalprogrammet: Beethovens 5a, Tjajkovskij Serenad, Mozart och
Beethovens pianokonserter, Kammarmusik, Pärt och Mendelssohn

Aurora Chamber Orchestra
Elisabeth Leonskaja - Piano
Jukka-Pekka Saraste - Dirigent

10 konserter med 100 musiker från 25 länder, bland andra:

TROLLHÄTTAN & VÄNERSBORG 29 AUG - 1 SEP

AURORA MUSIC FESTIVAL

SÖNDAG 25 AUGUSTI KL. 18.00
SOMMARNÄTTER MED SYMFONISK SOMMARKONSERT
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
I GöteborgsOperans orkester spelar musiker från 18 länder. Som enda
orkester har den fått Svenska Dagbladets operapris. Motiveringen löd: “De
86 musikerna har lyckats föra fram sin orkester till den absoluta världseliten.” Efter vårens turné till Japan kommer de nu till Trollhättan.
Konserten inleds med Mozarts symfoni nr 31, ”Paris”, ett ljuvligt orkesterfyrverkeri som tonsättaren skrev vid 22 års ålder för att imponera på
den franska publiken. Symfonin följs av Webers romantiska och virtuosa
fagottkonsert med solist Sebastian Wagner, stämledare i GöteborgsOperans orkester. Efter paus får vi njuta av Beethovens älskade ”Pastoralsymfonin”. Dirigent är Fredrik Burstedt, flitigt anlitad i hela Norden.
BILJETTPRIS 270 KRONOR (MEDLEM 170 KRONOR)

Biljetterna säljs endast genom www.tickster.com eller i
Folkets hus reception tel: 0520-42 25 00

29 AUGUSTI – 1 SEPTEMBER
AURORA MUSIC FESTIVAL
VÄNERSBORG/TROLLHÄTTAN
Sedan 2006 har Aurora producerat hela 46 festivaler i Västra Götaland och
sedan 2017 även i Stockholm. I konstnärligt centrum står alltid Aurora
Chamber Orchestra. Aurora Chamber Orchestra har fått det prestigefulla
uppdraget att inviga en av de äldsta och förnämsta festivalerna i Europa,
Pablo Casals festival i Prades i Frankrike i slutet av juli.
Årets Aurora Music Festival i Trollhättan och Vänersborg presenterar
stolt över 100 fantastiska musiker som medverkar från 25-talet länder,
däribland storheter som den ryske pianisten Elisabeth Leonskaja, den finländske dirigenten Jukka-Pekka Saraste och många fler. Det blir allt från
30-talet kammarmusikverk till symfonier av Beethoven och solokonserter
med världssolister.
BILJETTER WWW.AURORAMUSIC.SE
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SÖNDAG 1 SEPTEMBER KL 18.00
SPICY ADVICE RAGTIME BAND
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Spicy Advice Ragtime Band är ett av Europas hetaste jazzband och 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, Louis Armstrong och Bessie Smith kastar
de oss lekfullt och målmedvetet mellan tidig 1900-talsragtime, 20-talsjazz,
New Orleansrevival och tidig swing. Spicy Advice turnerar flitigt runt om
i Europa. Bandet består av Gunnar Åkerhielm piano, Adam Falk klarinett
och tenorsax, Jacob Ullberger banjo, Niklas Wennström bas, Joakim Falk
trumpet, Cissi Larsson klarinett och sång, Jonathan Leidecker trummor
samt Håkan Persson trombon.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 13 SEPTEMBER KL. 18.00
KLUBB GÖSTA MED CLAES JANSON OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
En legendar på de svenska jazz-, blues- och visscenen är vår gäst vid upptakten av höstens klubbaftnar. Ingen mindre än Claes Janson är den artist
som tillsammans med husbandet kommer att framföra material från hans
vittomfattande karriär. Bland annat var han på 60-talet med och startade
bluesgruppen Good Morning Blues. Han har också medverkat
i flera storbandskonstellationer, till exempel Bohuslän Big Band, där han
tillsammans med Monica Borrfors gjort ett album med Povel Ramellåtar.
Innan konserten blir det möjlighet till sedvanligt mingel och för den som
så önskar buffé och dryck. Härefter följer Göstas kluriga quiz varefter
Claes och husbandet kommer loss i svängigt jam.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

LÖRDAG 14 SEPTEMBER KL. 15.00
PEORIA JAZZBAND
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Peoria Jazzband är en Göteborgsgrupp som bildades redan 1960. Orkestern
etablerade sig tidigt som en av Sveriges allra främsta inom genren traditionell
jazz, ibland kallad ”Happy Jazz”. Vid det här laget har bandet turnerat i fjorton
länder. Musiken spänner över ett brett register; från New Orleans revival och
Dixieland till swing, plus ett och annat inslag av västindiska rytmer. Förutom
välkända ”standardlåtar” av Louis Armstrong, Fats Waller, Duke Ellington,
letar de gärna fram spännande mindre känt material. Peoria Jazzband består
av Samuel Olsson trumpet, flygelhorn, Johan Johansson klarinett, altsax,
Magnus Bylund trombon, Sture Svarén banjo, gitarr, Sven Flood bas, bastuba,
Gunnar Dalblad trummor samt vokalisten Rosemarie Simonsen.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

SÖNDAG 15 SEPTEMBER KL. 16.00
MUSIKAL MED JULIA, LINUS OCH VIKTOR
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Välkommen till en musikalkväll! Våren 2019 gavs musikalen Chess i en
konsertversion i Vänersborg. En av de lysande sångsolisterna var Julia
Carlström som sjöng rollen som Florence. Efter en gedigen musikutbildning tog hon sin examen på Balettakademins musikalutbildning i Göteborg
2018. Tillsammans med Linus Wallberg från Vänersborg, även han utbildad
på Balettakademin, kommer de att bjuda på ett knippe musikalörhängen.
Vid pianot sitter Viktor Stener. Han är uppvuxen i Vänersborg, där han började sin utbildning på musikskolan med Anna Bornander som lärare. Efter
vidare pianostudier på musikhögskolorna i Stockholm och Oslo arbetar
han nu som pianist i Göteborg.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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Få fribiljetter och nya vänner!

VÄRDFAMILJER SÖKES

AURORA FESTIVAL I TROLLHÄTTAN
OCH VÄNERSBORG
Under tiden 25 augusti (ankomstdag)
till 2 september (avresedag).

Information och anmälan: http://www.auroramusic.se/vardfamiljer-i-thn_vbg/

Loggor Aurora Music, Trollhättans konsertförening, Vänersborgs Musikförening

SÖNDAG 22 SEPTEMBER KL. 16.00
HAGA DUO
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Haga Duo – Sareidah Hildebrand flöjt och Joakim Lundström gitarr – har
en förkärlek för det lilla formatet och bjuder in sin publik till ett nära och
personligt möte i kammarmusikens tecken. Resultatet blir en stark upplevelse, oavsett om de framför 1800-talsmusik, tango eller nyskrivna verk.
Duon bildades 2010 och fick tidigt stort genomslag. Sedan dess har de
turnerat i Europa och Australien och 2019 bär det av till Kina.
Haga Duos intresse för ny musik har resulterat i flera uruppföranden och
musik för barn och ungdomar är ett återkommande inslag i verksamheten. Duon har spelat in flera album som fått fina recensioner.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TORSDAG 26 SEPTEMBER KL. 19.00
LARS GULLIN - RAKT IN I HJÄRTAT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Svensk jazz har sedan 50-talet haft en speciell plats på den internationella
jazzscenen. Amerikanskt sväng med stänk av svensk folkmusik har utvecklats till unik musik som med sitt djup går rakt in i hjärtat hos lyssnaren.
Lars Gullin spelade tidigt både klassisk musik och folkmusik, vilket har satt
sin tydliga prägel på hans kompositioner. I kväll bjuder saxofonisten Fredrik
Lindborg med trio och en stråkkvartett på nya dimensioner av Gullins musikaliska arv. Omdömena har varit ”åh, va´ bra!” och Orkesterjournalen skrev
”rätt underbart, faktiskt”.
Medverkande är Fredrik Lindborg saxar, Martin Sjöstedt bas, Daniel Fredriksson trummor, Lina Söderholtz och Malin Thurén violin, Anna Manell
viola och Emeli Jeremias cello.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)
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LÖRDAG 28 SEPTEMBER KL. 15.00
MALIN WÄTTRING 4
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Malin Wättring 4 spelar modern jazz med ena benet i den nordiska jazzens
60-tal, det andra i vår samtida musik. Varje konsert kvartetten gör är en resa.
En resa genom Malins kompositioner och gruppens fria improvisationer. Att
våga tala ärligt ur hjärtat, att lyssna och ta plats. En strävan efter att inte
fastna i några boxar utan att få vara i sann frihet, ärlighet och öppenhet.
Malin Wättring från Lerum, har bland annat samarbetat med Nisse Landgrens Jazz Baltica All Stars och kvartetten har spelat in ett album tillsammans med Bohuslän Big Band. Wättring anses som en av Sveriges lovande
kompositörer och 2017 tog hon emot utmärkelsen Årets Kompositör i P2:s
Jazzkattengalan. Malin Wättring saxofon, Naoko Sakata piano, Donovan von
Martens bas, William Soovik trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

FREDAG 4 OKTOBER KL 18.00
SIMBI
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
SIMBI är ett kreolsjungande niomannaband som spelar ”voodoo-beats”,
det enda i sitt slag. Bandet skapar en själfull dansmusik inspirerad av den
haitiska rootsmusiken (mizik rasinn) som bandet har lärt sig på plats i
Portau-Prince och på den haitiska landsbygden.
SIMBI´s musik är en kärleksförklaring till denna kultur och låter influenserna gå kors och tvärs mellan västafrikansk pop, afrofunk, jazz och
karibisk karnevalsmusik. SIMBI har funnits länge, turnerat och spelat på
stora och små scener runt om i världen. Bandet består av Sten Källman
saxofon, Lotta Sjölin Cederblom sång, Johan Ohlsson keyboard, dragspel,
Klas Nilsson trumpet, Markus Ahlberg trombon, Mats Eriksson gitarr,
Per Svenner trummor, Stefan Bergman bas och Rubens Millet Herrera
congas.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

SÖNDAG 6 OKTOBER KL. 16.00
FLICKAN MED SVAVELSTICKORNA
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
David Langs tonsättning av H.C. Andersens gripande saga från 1845 tolkas på
nytt i en koreograferad konsertföreställning av Vokalensemblen VoNo under
ledning av den framstående dirigenten Lone Larsen.
Föreställningen hade premiär på Folkoperan i Stockholm i oktober 2018 och
ges nu på flera orter i Sverige. Föreställningen inramas av improviserade
element, interaktion med publiken till musik av den lettiske tonsättaren Ugis
Praulin, J.S.Bach samt uruppförande av Martin Åsander.
Lone Larsen var ansvarig för instuderingen av Förklädd Gud som gavs i bland
annat Trollhättan hösten 2018 och delar av ensemblen deltog också i den
föreställningen.
I samarbete med Trollhättans Riksteaterförening.
BILJETTPRIS 290 KRONOR (MEDLEM 240 KRONOR, UNGDOM 145 KRONOR)

LÖRDAG 12 OKTOBER KL. 15.00
GOTHENBURG CITY 6
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Gothenburg City 6 består av musikveteraner från västkusten som bjuder
på både välkända och mera sällan hörda jazzklassiker. Det är svängig och
stiltrogen musik av bland andra Buddy Bolden, Jelly Roll Morton, Duke
Ellington, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan och Count Basie
eller som en recensent beskrev musiken: ”Den är tidlös, varierad, blåtonig
och svängig. Hasse Karlsson satsar och fraserar friskt i både standards
och blues.”
Bandet består av bandledaren Jan Jurland kornett, Hasse Karlsson sång,
Bo Nyberg tenorsax, sopransax, altsax, LO Persson piano, Bernt Algelius
bas och Lasse Stoltz på trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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SÖNDAG 13 OKTOBER KL. 16.30
DUO WINIARSKI/CARRON
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Duo Winiarski/Carron vann första pris på kammarmusikbiennalen Ung &
Lovande i Västerås i april 2019. Kristina Winiarski cello och Pontus Carron
piano började spela tillsammans 2015 under sin studietid på Musikhögskolan. De har båda mottagit enskilda stipendier samt tillsammans vunnit
pris i tävlingen “Swedish International Duo Competition”.
Båda är mycket aktiva som kammarmusiker och har med sin duo gett
konserter i bland annat Konserthuset i Stockholm, Classeek Winter Festival i Genève och i Uppsala Konsert och Kongress. Våren 2018 var de på
turné genom hela Sverige och spelade svensk musik för gymnasieklasser.
Deras spel har beskrivits med “mycket närvaro och stort temperament”.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

ONSDAG 16 OKTOBER KL. 19.00
AURORA CHAMBER ORCHESTRA
VÄNERSBORGS KYRKA
Aurora Chamber Orchestra har vid denna konsert sällskap av den formidable cellisten Giovanni Sollima som haft stora framgångar i världen med
sina kompositioner som oftast cirklar kring cellon. Han spelar, förutom
Schumanns odödliga cellokonsert, sina egna stämningsfulla och spännande stycken Hell I och L B Files, en hyllning till 1700-talets cellomästare
Luigi Boccherini för cello, stråkorkester och sampler.
Aurora Chamber Orchestra med konstnärlige ledaren Gordan Nikolic,
tidigare konsertmästare för London Symphony Orchestra, framför också
Brittens charmiga Simple Symphony med sina lekfulla satser samt
Dvoráks fantastiskt fina Serenad för stråkar.
BILJETTER WWW.AURORAMUSIC.SE

Din transfer
Din transfer
till flyget

ONSDAG 23 OKTOBER KL 19.00
LISA GROTHERUS BAND
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Lisa Grotherus är en professionell musiker och kompositör med klarinett
och basklarinett som huvudinstrument men hon spelar även tenorsaxofon och sjunger. Som komponist skriver Lisa musik för egna band och för
teater, radio och film. Även om hon började med jazz spelar Lisa också
blues, pop, folk- och världsmusik i flera svenska och europeiska band.
Med influenser från jazz, pop och folkmusik är Lisas kompositioner både
allvarliga och lekfulla. Hon skriver starka melodier som behåller en improvisationskänsla.
I bandet ingår Lisa Grotherus komposition, klarinetter, sång, Lisa Långbacka accordeon, Milton Öhrström piano, Oskar Schönning bas, Konrad
Agnas trummor.
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Förmånliga samåkningspriser

Din transfer till flyget

i delad bil, och
ellerSäve.
boka Egen bil.
Vi kör dig till/från Landvetter

Tjänstresor
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privatresor.
Fast
pris.
Upphämtning
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eller
boka egen bil.
Tjänstresor
såväl
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privatresor.
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Tjänstresor såväl som privatresor.
Specialpriser inom Göteborgsregionen.
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Tel 0520-47
•Luta
www.trollhattanshyrverk.se
Luta
dig
tillbaka
och
koppla
Tel 0520-47 99 60 • www.trollhattanshyrverk.se av!
Vi kör
till/frånLandvetter
Landvetter
ochLandvetter
Vi kör
digdig
till/från
och
Säve.15och Säve.
Vi kör dig till/från

Internationellt
Nya stjärnskott
Välbekanta namn
Bo Sundström

Boka biljett! trollhattan.fh.se

Erja Lyytinen

+ Ännu mer musik
på programmet!
Amanda
Ginsburg

Rymden
Wentus Blues Band

FREDAG 25 – LÖRDAG 26 OKTOBER
TROLLHÄTTAN JAZZ & BLUES
FOLKETS HUS KULTURHUSET, TROLLHÄTTAN
Trollhättan Jazz & Blues är åter med ett rykande aktuellt program! Vi presenterar internationella artister, nya stjärnskott och välbekanta namn på tre
scener under två dagar.
Årets program representerar brett med svenska storheter som; Rymden, en supertrio där Dan Berglund och Magnus Öström tillsammans med
norska Bugge Wesseltoft startat ett samarbete som blandar melankoliskt och atmosfäriskt sångskrivande, laddade rytmer och virtuost framförd jazz.
Bo Sundström, en ikon inom svensk musik och Amanda Ginsburg, stjärnskottet som nyligen vann en grammis för årets jazz. Bror Gunnar Janson,
Göteborgs nyast lysande stjärna går från klarhet till klarhet och spås en lysande framtid.
Från USA kommer jazzsångerskan Sharón Clark samt blues- och american roots-bandet Jeff Jensen band. En finsk invasion väntas då Wentus band,
Erja Lyytinen samt Olli Soikkeli gästar festivalen. Från Danmark hälsar vi Cæcile Norby Sisters in jazz välkomna. Fler programpunkter kan tillkomma!
Gå in på www.trollhattan.fh.se för aktuell information och biljetter.
Vi ser fram emot att tillsammans med dig bli berörda, att 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 Stad, Trollhättans Jazzförening, Blue Chain Vänersborg, Folkets Hus Kulturhuset, Kultur i Väst,
Region Västra Götaland.
FESTIVALPASS 500 KRONOR (MEDLEM 450 KRONOR) DAGSBILJETT 350 KRONOR (MEDLEM 300 KRONOR) SERVICEAVGIFT TILLKOMMER
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LUNDIN
aration!
Vi tar emot mattor för tvätt o rep

Oriental
Rugs

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

Delfinalister 2019

Foto: Olle Gustafsson

Delfinal i Vänersborg
Fredag 3 januari kl 18.00
Folkets Hus Vänersborg

Konsert

Nu har vi även GARN!

Lördag 4 januari kl 18.00
Vänersborgs kyrka

Final
Söndag 5 januari kl 15.00
Göteborgs Konserthus

Edsgatan 10, 462 33 Vänersborg
vanersborg.se/polstjarnepriset

Tel 0521-18566

Välkommen till en storslagen vinnarkonsert. I fokus står vinnaren av Polstjärnepriset 2019 Ture Herrgårdh med sin trumpet. Ture har ett fantastiskt
framgångsrikt år bakom sig med framträdanden på många håll i landet. Höjdpunkten var kanske ändå att han blev bokad av självaste Göteborgs Symfoniker för att framträda som solist med orkestern inför över 30 000 i publiken på
Nationaldagen i Slottsskogen. Han anlitades även som ordinarie trumpetare i
orkestern när legendaren Herbert Blomstedt gästade Göteborgs Konserthus.
På konserten hör vi även andra stjärnor från Polstjärnepriset och vänner från
hela Norden som alla bidrar till en imponerande solist- och kammarmusikkavalkad. Medverkar gör också orkester och ensembler från Polstjärnekursen.
I samarbete med Musikakademi Vänersborg.
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 100 KRONOR)

FOTO: OLLE GUSTAFSSON

SÖNDAG 3 NOVEMBER KL. 16.00
POLSTJÄRNEPRISETS VINNARKONSERT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

TORSDAG 7 NOVEMBER KL. 19.00
MAI GROUP
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Född i Kuressaare i Estland började Mai sin musikbana som violinist och
pianist i sin ungdom. När hon var 16 år hade hon gått över till elbas. Efter
utbildningar i Tallin och på Skurups Folkhögskola tog hon sin examen på
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 2017. Hon har turnerat i Sverige
med flera kända artister och fick 2017 Alice Babspriset och nominerades
till Sveriges Radios pris som bästa jazznykomling. Hon skriver, arrangerar
och producerar sin egen musik.
I Mai Group ingår förutom Mai på bas, Björn Alkö saxofon, Calle Stålen
gitarr, Jonathan Lundberg trummor samt Simon Berggren piano. Som
gästartist får vi höra hennes man, gitarristen Greg Leisz.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 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
BOX 12 • KUNGSGATAN 9 • 462 21 VÄNERSBORG
TEL: 0521/662 00 • TELEFAX: 0521/662 29
www.advokaternabbc.se

Bra stämning
ordnar
Aukt. Pianostämmare

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

LÖRDAG 16 NOVEMBER KL. 15.00
ELMQUIST/KALLERDAHL KOMBO
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Med en rejäl dos nyfikenhet och respekt och även klädsamt mycket respektlöshet har Hanna Elmquist och Fabian Kallerdahl arrangerat om väl valda
delar ur populärmusikrepertoaren och framför detta tillsammans med sina
favoritmusiker ur landets jazzelit. Det spänner från Burt Bacharach till The
Cardigans via Bob Dylan till Björk. Vi ser fram emot en spännande musikalisk eftermiddag där pop blir till jazz med dessa enastående musiker.
Bandet består av Hanna Elmquist sång, Fabian Kallerdahl piano, Nils Berg
saxofon, Pär-Ola Landin bas och Daniel Fredriksson trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

ONSDAG 20 NOVEMBER KL. 19.00
CARION BLÅSARKVINTETT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Genom ett unikt samarbete, ”Musik så in i Norden” inom nätverket Kammarmusik i Väst, är vi glada att ikväll presentera rutinerade blåsarkvintetten
Carion från Danmark. De framträder helt utan noter med full uppmärksamhet
på publiken och sitt samspel.
Vi kommer att få höra verk av kompositörer från klassiker som Mozart och
Liszt till 1900-talets Montague och Bartok. En livfull föreställning garanteras
med musikerna Dóra Seres flöjt, Egils Upatnieks oboe, Egils Šefers klarinett,
David M.A.P. Palmquist horn och Niels Anders Vedsten Larsen fagott. I pausen
serveras förfriskningar.
I samarbete med Föreningen Norden.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

21

KULTURKORTET
Ett presentkort för Kultur Nöje & Film

FOLKETS HUS KULTURHUSET
TROLLHÄTTAN

SÖNDAG 24 NOVEMBER KL. 16.00
THREEFORTWO
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Threefortwo är trion med två musiker. Sång, piano och flygelhorn framförs av musikerna Maria Hansson sång, piano och Emma Bengtsson
piano, flygelhorn. Båda har anknytning till Trollhättan. Kombinationen av
instrument blir både ovanlig och ovanligt skön och när Threefortwo spelar
bjuder de på ett brett spektrum av musik från olika genrer. Med början i
det klassiska svävar de ut till folkmusik och vidare till jazz och visa. Det
kan hända att man som publik får uppleva allt från sotto voce (att sjunga
med dämpad röst) till kulning.
Välkända nordiska kompositörer blandas med kanske mindre kända
kvinnliga tonsättare och eget material.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

TISDAG 26 NOVEMBER KL. 19.00
FREEDOM´S TRIO
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Gitarristen Steinar Aadnekvam, ursprungligen från Bergen i Norge, har
etablerat sig som en av de stora skandinaviska jazzgitarristerna i den
nya generationen. I mer än ett decennium har han deltagit i omfattande
internationella turnéer och samarbeten. Han pendlar mellan boende och
arbete i Stockholm och Recife i Brasilien.
Freedom’s Trio består av Steinar, Rubem Farias bas och sång (från Salvador da Bahia i Brasilien) och Deodato Siquir trummor och sång (från
Maputo, Moçambique).

BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)
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Frisörer alltid
till din tjänst.

Frisörer alltid
till din tjänst.

Välkommen
till oss!

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

Nära till
jubel och
stående
ovationer.

varakonserthus.se
tel. 0512-315 00

LÖRDAG 30 NOVEMBER KL. 15.00
ERIK PALMBERG QUARTET
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Några av landets nya och intressanta musiker kommer att lysa upp novembermörkret för oss - Erik Palmberg Quartet! Det är ett stockholmsbaserat
band, där bandledaren tillika trumpetaren Erik Palmberg efter avslutade
studier på KMH´s jazzmusikerlinje och Jazz Institut Berlin, uppmärksammats i både Sverige och Tyskland. Bandet släppte sitt första album förra
hösten. I recensionerna beskrevs musiken som ”Luftig, lyrisk jazz med
nordisk touch” och har även blivit känd internationellt i All About Jazz. Vi får
lyssna till musik från skivan men även några helt nya kompositioner samt
utvalda standards i nya arrangemang.
I kvartetten hittar vi Erik Palmberg flygelhorn, trumpet, Anton Dromberg
piano, Niklas Wennström kontrabas och Sebastian Voegler trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

FREDAG 6 DECEMBER KL. 18.00
KLUBB GÖSTA MED LINA NYBERG OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Lina Nyberg är vår gäst vid höstens sista klubbarrangemang. Hon debuterade 1993 med albumet Close tillsammans med Esbjörn Svensson. Hon
har som sångerska och kompositör givit ut 17 album i eget namn och turnerat världen över. 2006 var hon en av initiativtagarna till nätverket Impra
som arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män i musikvärlden.
År 2011 vann hon Sveriges Radios pris P2 Jazzkatten samt tilldelades 2014
Lars Gullinpriset.
Vid kvällens konsert med husbandet får vi höra henne som sångerska, kompositör, arrangör och textförfattare. Dessförinnan ges möjlighet till mingel,
mat och dryck för den som så önskar. Därefter följer Göstas kluriga jazzquiz.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)
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0521-636 00
0521-636 00

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

VI FINNS PÅ FACEBOOK

www.wikstromnorrman.se
www.wikstromnorrman.se

VÄLKOMMEN TILL

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

Edsgatan 14
0521-109 23

@osthallenvbg

LÖRDAG 7 DECEMBER KL. 12.00-12.40
MANNE GRÄVER ETT HÅL – EN MUSIKSAGA FÖR BARN 3-7 ÅR
VÄNERSBORGS BIBLIOTEK
Sagan vandrar över gränserna till musik och ren konsert, dockteater och
filmvisning. Musik som framförs live och film för sagan framåt och de eminenta
musikerna tonsätter, sjunger och deltar i snurriga dialoger – ofta tillrättavisade
av Manne själv. Den handlar om att inte bli sedd och tagen på allvar, om stark
vilja och besvikelse. Men det handlar också om vikten av att samarbeta och att
man då kan uppnå vad som helst. En föreställning med mycket humor och bus
som lockar till många skratt.
Medverkar gör Kalle Carmback berättare, My Engström Renman sång, Manne,
Pappan, Herr Bomm, Mats Eriksson gitarr, sång, Viktor Skokic bas, trumpet och
Gustav Nahlin trummor.
I samarbete med Vänersborgs Bibliotek
FRITT INTRÄDE

LÖRDAG 7 DECEMBER KL. 15.00
FOGGY BOTTOM CLASSIC JAZZ BAND
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Foggy Bottom är Göteborgsorkestern som specialiserat sig på den klassiska
jazzen från början av förra seklet, så som jazzen lät i New Orleans och Chicago
när det begav sig. Det var en kollektiv improviserad jazz utan uppradade
solister. King Oliver men också Armand Piron, Sam Morgan, Papa Celestin och
Clarence Williams är bland de inspirerande förebilderna. Vi kommer att få höra
blues, stomps, hymner och en och annan marsch. Det blir mycket mässing och
en del sång – svängigt och rytmiskt – sakralt och seriöst – känsla och förnuft.
Orkestern består av Anders Linde kornett, Klas Nilsson kornett, Johnny Korner
träblås, Peter Trägårdh trombon, Olle Wassén banjo, Hans Brodén piano, Per
Sörner sousafon och Tomas Håård trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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VÄLKOMMEN TILL VÅR
NYA RESTAURANG

RING OCH
BOKA BORD

0521-57 57 20
QUALITY HOTEL
VÄNERSBORG

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

LÖRDAG 21 DECEMBER KL. 17.00
JULKONSERT MED TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
PINGSTKYRKAN, TROLLHÄTTAN
Kända och älskade julsånger, klassisk körmusik och nyare tongångar. Det
får vi njuta av när Trollhättans Kammarkör har sin traditionsenliga julkonsert i vackra Pingstkyrkan.
Särskilt spännande blir det att lyssna på kören den här gången. Under
sommaren har den nämligen deltagit i en körtävling i Tyskland, vilket
resulterat i att den höjt sig kvalitetsmässigt ytterligare ett snäpp. Hur det
gick i tävlingen är inte så viktigt, anser körens dirigenter, Cecilia Hermansson och Olle Zandén. Enligt dem är det i stället förberedelsearbetet
inför tävlingen som är det viktigaste.
”Det är svårt att tävla i musik. Men tävlingen innebär en kvalitetshöjning,
att alla blir mer motiverade och fokuserade”.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

FREDAG 27 DECEMBER KL. 20.00
MELLANDAGSBLUES - BLUES XMAS BASH
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
Mellandagsbluesen och julfirandet hör ihop sedan länge hos oss. Julen med
gemenskap, förväntningar och förhoppningar och bluesen med musik som
handlar om människors liv blir en skön avslutning på året.
På scenen står en hemlig artist med en grupp som bjuder oss på en helkväll
med tung blues, nån souldänga och kanske något till, allt givetvis med
jultema och utfört med spelglädje, noggrannhet och rå energi. Exempelvis har Charles Browns 40-talshit Merry Christmas Baby spelats in av alla
möjliga artister, från BB King och Etta James till Joe Bonamassa och Bruce
Springsteen. Givetvis finns den med på listan med julblueslåtar vid kvällens
bluesafton.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

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

Ett abonnemang så bra
att du tappar andan
Nu med
obegränsad
surf på ljudvågorna

GSO.SE /ABONNEMANG
Göteborgs Konserthus, Götaplatsen. Boka biljetter på gso.se, 031-726 53 00.
FÖRSTE HUVUDSPONSOR VOLVO. HUVUDSPONSORER SEB, GÖTEBORGS-POSTEN,
STENASTIFTELSEN OCH COBHAM GAISLER AB.

Göteborgs Symfoniker – en del av
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November

Oktober  

September  

Augusti

16.00
19.00
15.00

Sön 22
Tor 26
Lör 28

19.00
19.00

Sön 13
Ons 16
Ons 23

16.00
19.00
15.00
19.00
16.00
19.00
15.00

Sön 3
Tor 7
Lör 16
Ons 20
Sön 24
Tis 26
Lör 30

25-26/10

15.00
16.30

Lör 12

16.00

16.00

Sön 15

Sön 6

15.00

Lör 14

18.00

18.00

Fre 13

Fre 4

18.00

Sön 1

18.00

Erik Palmberg Quartet

Freedom’s Trio

Threefortwo

Carion blåsarkvintett

Elmquist/Kallerdahl Kombo

Mai Group

Polstjärneprisets Vinnarkonsert

Trollhättan Jazz & Blues

Lisa Grotherus Band

Aurora Chamber Orchestra

Duo Winiarski/Carron

Gothenburg City 6

Flickan med svavelstickorna

SIMBI

Malin Wättring 4

Lars Gullin – Rakt in i hjärtat

Haga Duo

Musikal med Julia, Linus och Viktor

Peoria Jazzband

Klubb Gösta – Clas Janson och Husbandet

Spicy Advice Ragtime Band

Aurora Summer Festival

Sensommarnätter – Symfonisk sommarkonsert

29/8-1/9

Sön 25

Jazzfest Vänersborg
Nordic Song Festival

17-22

9-17/8

Fre 2

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

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Thn/Vbg

Trollhättan

Thn/Vbg

Vänersborg

2019-2020

KONSERTKALENDERN
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16.00

Sön 26
7-10/5

18.00

Lör 25

15.00

Lör 28

15.00

18.00

Fre 27

Lör 4

19.00

Ons 18

19.00

16.00

Sön 15

Ons 1

15.00

16.00

Sön 23

Lör 14

15.00

Lör 22

19.00

18.00

Fre 21

Fre 6

16.00

Sön 16

19.00

Fre 24
15.00

16.00

Sön 19

Lör 15

Lexingtone Quartet

Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se

Trollhättans Tidig musikfestival

Volt Ensemble

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Göteborg

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborg

Trollhättan

Trollhättan

Vänersborg

Vänersborg

Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se

Reservation för ev. ändringar.

Vårkonsert med Trollhättans kammarkör

Mikael Godée - Eve Beuvens Quartet

Trio Frón

Vanessa Liftig Band

Klubb Gösta – Niclas Carlsson och Husbandet

Från barock till Dolly Parton med Odd Size

Tidens gång

Piatruba

Rigmor Gustafsson Kvartett

Trio Scandinavia

Broström & Karlzon

Klubb Gösta – Elin Forkelid och Husbandet

Färgat av fagott – Duo Stevensson/Nakamura

Jamsession

Nisse Landgren och Vargöns storband

Stockholm Wind Quartet

Konsertresa Polstjärneprisets final
15.00

Lör 18

Konsert Polstjärnepriset

Delfinal Polstjärnepriset

Mellandagsblues – Blues Xmas Bash

Julkonsert – Trollhättans Kammarkör

Foggy Botton Classic Jazz Band

Barnkonsert

Klubb Gösta – Lina Nyberg och Husbandet

Sön 5

18.00

Fre 27

Lör 4

20.00

Lör 21

18.00

17.00

Lör 7

Fre 3

12.00
15.00

Lör 7

18.00

Fre 6

Trollhättans Jazzförening
www.trollhattansjazzforening.se

Maj

April

Mars

Februari  

Januari

December

Opera av Mozart

Vem tar vem i mozarts komedi?
Premiär 14 mars 2020
GöteborgsOperan Skövdescenen,
Eric Ugglas Plats, Skövde. Spelas t.o.m 29 mars.
Därefter på turné i Västra Götaland samt
på GöteborgsOperans Lilla scen.

Köp biljett på opera.se.
eller 031-13 13 00.

FOTO: OLLE GUSTAFSSON

FREDAG 3 JANUARI KL. 18.00
DELFINAL I POLSTJÄRNEPRISET
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Under delfinalen får de åtta unga tävlande åtta minuter vardera att övertyga
Polstjärneprisets jury. Juryn består av framstående nationella och internationella musiker. 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. Delfinalen är dessutom den första offentliga konserten med Nationellt
Centrum för Musiktalanger (NCM) som ny huvudman för Polstjärnepriset.
NCM är en ideell förening med säte i Vänersborg som ska lyfta Vänersborgs
satsning på unga klassiska musiker ytterligare en nivå.
FRI ENTRÉ! Delfinalen är en populär tillställning. För att säkra din publik-

plats finns biljetter att hämta ut på Vänersborgs bibliotek från och med 2
december 2019. Maxantal 4 biljetter/person.
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LÖRDAG 4 JANUARI KL. 18.00
KONSERT POLSTJÄRNEPRISET
VÄNERSBORGS KYRKA
Konserten i Vänersborgs kyrka är det tillfälle då de unga musikerna kan
visa helt nya sidor av musiken, när tävlingsmomentet för en stund inte
står i centrum. Publiken får uppleva kammarmusik och orkesterspel på
högsta nivå och spännande solister från andra länder. Numera kommer
många av Polstjärneprisets ungdomar tillbaka till Vänersborg flera gånger
varje år för att tillsammans med några av Nordens främsta ungdomar
delta i Young Strings och Young Winds Academy.
Det är en mycket uppskattad och välbesökt konsert, där Polstjärneprisets
jurymedlem, kulturprofilen Camilla Lundberg leder oss genom konserten.
FRI ENTRÉ! För att säkra din publikplats finns biljetter att hämta ut på

Vänersborgs bibliotek från och med 2 december 2019.
Maxantal 4 biljetter/person.

SÖNDAG 5 JANUARI KL. 15.00
KONSERTRESA TILL GÖTEBORGS KONSERTHUS
FINAL POLSTJÄRNEPRISET
När du sett den spännande delfinalen vill du inte missa den rafflande 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 högsta klass.
Förutom finalisterna framträder även Polstjärneorkestern som utgörs av
samtliga tävlingsdeltagare och alla som gått Polstjärnekursen – totalt
cirka 70 unga musiker. De delar scen 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.
FRI ENTRÉ! Dörrarna till Göteborgs Konserthus öppnar kl. 14.00.

Vänersborgs Musikförening arrangerar konsertresa till Polstjärneprisets
final i Göteborgs Konserthus, där vinnaren ska koras.
Sista anmälningsdag: 15 december till Peter Olsson tel. 0521-675 78,
sms 073-029 84 76 eller e-post: pol.olsson@telia.com
Sista betalningsdag: 20 december till bankgiro 5322-8870 eller
Swish 123 091 21 05 Vänersborgs Musikförening.
Avresa: Vänersborgs resecentrum kl. 12.00; Trollhättans stadshus kl. 12.20.
Pris: 425 kronor inkl. buss (50 kronors rabatt vid anmälan senast 31 oktober).
I priset ingår räksmörgås och kaffe i Göteborgs Konserthus.
Mer information om bussresan kommer på Vänersborgs Musikförenings
hemsida www.vanersborgsmusikforening.se

FOTO: OLLE GUSTAFSSON

Beräknad hemkomst: senast kl. 20.00.
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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 - Jazzkurser - Kulturväxten - Young Winds Academy - Young Strings Academy

LÖRDAG 18 JANUARI KL. 15.00
LEXINGTONE QUARTET
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Lexingtone är en svensk-finsk kvartett med rutinerade jazzmusiker boende i
Stockholm och Göteborg. Bandmedlemmarna har turnerat världen över inom olika
genrer och grupper under många år. De spelar egenskriven jazz med rötterna i
1960-talets New York och har hittat mycket inspiration från legendariska skivbolaget Blue Notes diskografi. Namnet Lexingtone är en blinkning till just Blue Note,
vars första adress var 767 Lexington Avenue.
Lexingtone bildades 2017 och har sedan dess spelat flitigt på Sveriges jazzscener
och har nu spelat in sitt första album. Musiken kan beskrivas som svängig och stilren hardbop med starka melodier och tajt samspel. Jonne Bentlöv trumpet, Joona
Toivanen piano, Martin Sundström kontrabas, Carl Ottosson trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

SÖNDAG 19 JANUARI KL.16.00
STOCKHOLM WIND QUARTET
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Stockholm Wind Quartet består av fyra av våra absolut förnämsta träblåsare
Madeleine Johansson flöjt, Johanna Nilsson oboe, Johan Söderlund klarinett
och Peter Gullquist fagott. De har musicerat tillsammans i flera år bland annat
vid Kungliga Musikhögskolan och Blåsarsymfonikerna i Stockholm. Under 2016
växte samarbetet i kvartetten fram genom intresset för instrumentkombinationens unika klangfärger och möjligheter till ett rikt tonspråk. Kvartetten letar
ständigt efter ny repertoar, nya inspirationskällor och möjligheter att utvecklas.
I Trollhättan bjuder de på ett varierat program med klassiska tongångar,
svenska folkmusikinspirerade harmonier och kryddig tango. Här finns
virtuositet, precision i ensemblespelet och intryck från Sverige, Europa och
andra delar av världen.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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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

FREDAG 24 JANUARI KL. 19.00
NISSE LANDGREN OCH VARGÖNS STORBAND
VÄNERSBORGS TEATER
Ända sedan han etablerade sig i början av 80-talet har Nisse Landgren varit
hett efterfrågad, både här hemma och utomlands. Han har på ett självklart
sätt rört sig mellan olika genrer med sin berömda röda trombon och även
sjungandes med sin alldeles speciella ”soulröst”. Dock är det som jazz- och
funkmusiker som Nisse Landgren har gjort sig ett namn internationellt.
Idag är han en folkkär artist i Sverige och behängd med de flesta utmärkelser som går att få som tonkonstnär i vårt land. Nisses motto är: ”Musik har
inga gränser - Musik är frihet!”
Ikväll får vi höra Nisse Landgren tillsammans med välbekanta Vargöns
Storband - ett samarbete som pågått ända sedan 90-talet.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)

LÖRDAG 15 FEBRUARI KL. 15.00
JAMSESSION
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Jamsession, jazzmusikens kärna, är när musiker träffas, spelar och sjunger
tillsammans. Denna eftermiddag möts lokala musiker i Kulturbaren för att
tillsammans bjuda publiken på en riktig musikfest! Kapellmästare för denna
sammandrabbning är gitarristen Per Orvang. Vad blir det för musik? Det är
det ingen som vet, det här är en eftermiddag i spontanitetens tecken. Det
vill du inte missa!
Vill du vara med och spela eller sjunga? Alla är välkomna! Skriv i så fall ett
mejl till: trollhattansjazzforening@gmail.com
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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SÖNDAG 16 FEBRUARI KL.16.00
FÄRGAT AV FAGOTT – DUO STEVENSSON/NAKAMURA
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Mästerlig kammarmusik med de unga klassiska stjärnskotten Sebastian
Stevensson fagott och Asuka Nakamura piano! De presenterar fagotten,
instrumentet med mycket värme och kontrastrik klang, men också repertoar
från hela musikhistorien.
Sebastian Stevensson är född i en musikerfamilj och har efter Kungliga Musikhögskolan i Stockholm studerat i Mannheim, Tyskland. Idag är han solofagottist i Denmarks Radio SymfoniOrkestret och lärare på Musikkonservatoriet
i Köpenhamn. Asuka Nakamura från Nagoya, Japan, gjorde redan vid nio års
ålder sin solistdebut med Mozarts Pianokonsert nr 23. Asuka hade redan vunnit
pris på pianotävlingen J. P. Fresh i Tokyo, när hon 2002 kom till Stockholm för
att studera för Staffan Scheja på Kungl. Musikhögskolan, där hon diplomerades
och belönades med jetongmedalj.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

FREDAG 21 FEBRUARI KL.18.00
KLUBB GÖSTA MED ELIN FORKELID OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Elin Larsson (Forkelid) Group startades 2005 och de två albumen Live and
Alive samt Let You in har hyllats överallt. Som ledare och saxofonist tilldelades hon 2010 P2 Jazzkatten som årets nykomling och 2011 utsågs hennes
manskap till årets grupp. Elin medverkar också i maken och pianisten
Adam Forkelids kvartett Pace. 2019 mottog Elin Forkelid Jazzkannan, ett
pris som riksförbundet Svensk Jazz delar ut för nydanande insatser inom
jazzmusiken.
Elin skriver och arrangerar själv sina låtar vilket vi får prov på vid årets
första klubbafton. Den börjar traditionsenligt med mingel och buffé samt
mat och dryck för dem som så önskar. Fortsättning följer med Göstas
jazzquiz och avslutas med Elins konsert tillsammans med husbandet.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)
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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
facebook.com/
svenskakyrkanvanersborg

0521-470870
info@vanersborgsresebyra.se

LÖRDAG 22 FEBRUARI KL. 15.00
BROSTRÖM & KARLZON
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Håkan Broström räknas som en av Sveriges främsta saxofonister. Han
leder bland annat storbandet New Places Orchestra och saxofonsektionen
i Norrbotten Big Band samt flera mindre konstellationer. Han är sedan
många år flitigt efterfrågad som solist, arrangör och kompositör.
Pianisten Jacob Karlzon var under många år verksam som ”sideman”
ibland annat Tolvan Big Band, Victoria Tolstoys band med flera men under
senare år har egna projekt växt. Elva album har han nu producerat under
eget namn. Ett flertal priser och utmärkelser för hans fina teknik har det
blivit under åren och 2012 blev han en ”Steinway Artist”, som är ett mycket
fint internationellt erkännande.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER

SÖNDAG 23 FEBRUARI KL.16.00
TRIO SCANDINAVIA
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Trio Scandinavia har efter en rad utmärkelser och framträdanden etablerat sig som en av Sveriges mest lovande kammarmusikensembler.
Trions medlemmar representerar de tre skandinaviska länderna: Kern
Westerberg, Danmark, Amalie Stalheim, Norge, och Daniel Hormazábal,
Sverige. Hösten 2017 tilldelades de Kungliga Musikaliska Akademiens
stora ensemblestipendium. Utdelningsceremonin ägde rum i Stockholm
inför kungafamiljen och hela Sveriges musikelit.
Trio Scandinavia har genom åren gett konserter runtom i Norden. Förra
säsongen genomfördes en Sverigeturné, där den sista konserten spelades in och sändes i Sveriges Radio P2. I Trollhättan kommer vi bland
annat att få lyssna på musik av Amanda Maier och Robert Schumann.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Mer tid för musik?
Hyr en lägenhet!
Tryggt, prisvärt och med hög service.
Kontakta oss på:
Vallgatan 13, Vänersborg
0521-260 260
vanersborgsbostader.se

Optikerfamilj i över 100 år. Det personliga ,snälla familjeföretaget.
Vänersborg
Sundsgatan 11
0521-10 000

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.

Vi är inte Nöjda förrän Du är Nöjd!

Trollhättan
Oden
0520-10 000

FAIR TRADE SHOP

Lilla Edet
Göteborgsvägen 24
0520-32 000

Uddevalla
Kungsgatan 20
0522-700 00

FREDAG 6 MARS KL.19.00
RIGMOR GUSTAFSSON KVARTETT
VÄNERSBORGS TEATER
Jazzsångerskan, kompositören och arrangören Rigmor kommer från en
musikalisk familj i Värmland. Hon har gästat oss vid flera tillfällen med både
större och mindre grupper. Denna gång kommer hon med en kvartett bestående av, förutom Rigmor själv på sång, Jonas Östholm piano, Martin Höper
bas samt Chis Montgomery trummor. Gruppen kom 2019 ut med albumet
Come Home.
Förutom egna kompositioner har hon under sin karriär framfört låtar
förknippade med Dionne Warwick, Burt Bacharach, Michael Legrand.
Hennes samarbete 2010 med Radio String Quartet of Vienna blev mycket
uppmärksammat och resulterade i mer än 50 konserter i Sverige och runt
om i Europa.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)

LÖRDAG 14 MARS KL. 15.00
PIATRUBA
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Trion Piatruba utforskar och spelar musik från trumpetaren Oskar Stenmarks
förfäder i Gärdebyn, Rättvik. Oskars farmor, Elsie Börjes, växte upp i Gärdebyn
med spelmanstraditionen från hennes far och farbror, Hans och Olle Börjes,
båda riksspelmän. Denna låtskatt har klingat i Siljansbygden under hundratals
år och består av polskor, valser och gånglåtar.
Piatruba tolkar dessa melodier med nutida influenser och improvisation som
för tankarna till alltid återkommande klassikern ”Jazz på Svenska”. Trion verkar
aktivt för att bevara ett kulturarv, samtidigt som man för musiken in i framtiden.
Gruppen har turnerat i Skandinavien och en hel del i USA. Vi kommer att höra
Oskar Stenmark flygelhorn, Robin Skarin piano och Linus Fredin kontrabas.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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EDSGATAN 19 • VÄNERSBORG • 0521-100 63

SÖNDAG 15 MARS KL.16.00
TIDENS GÅNG
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Sopranen Karin Andersson och pianisten Lisa Fröberg bjuder på en afton
fylld med lieder, operaarior och pianostycken av engelska och amerikanska kompositörer på temat ”Tidens gång”.
Karin Andersson från Trollhättan har etablerat sig som opera- och konsertsångerska i främst Sverige men även utomlands. Hon har framträtt
i solistroller på Kungliga Operan, Norrlandsoperan och Drottningholms
slottsteater och är för närvarande anställd på GöteborgsOperan. Hon är
även en hängiven romans- och liedsångerska. Lisa Fröberg har blivit en
etablerad ackompanjatör verksam i hela landet, främst i Västsverige. Hon
har arbetat som repetitör vid operahus i Norden och Skottland och är för
närvarande också anställd vid GöteborgsOperan.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

ONSDAG 18 MARS KL 19.00
FRÅN BAROCK TILL DOLLY PARTON
ENSEMBLE ODD SIZE
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
I konserten ”Something Old and Something Stolen” spelar Ensemble Odd Size
kända och mindre kända pärlor från tidigt 1600-tal fram till dagens musik. Allt
svetsas samman av Odd Sizes innerliga improvisationsglädje, virtuosa sväng
och sceniska närvaro. Vem minns inte deras framförande av Händels Messias?
Musikerna spelar alla regelbundet med några av Europas ledande ensembler
för tidig musik och barockmusikens estetik och färgpalett ligger dem varmt
om hjärtat. I konserten framförs verk av bland andra Dowland, Biber, Bellman,
Shumann, Dolly Parton och Billie Holiday. Helt barockt!? I ensemblen ingår
Elisabeth Holmertz sång, Per Buhre barockviolin och sång, Ingrid Andersson
barockcello och sång samt Fredrik Bock barockgitarr, charango och sång.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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FREDAG 27 MARS KL.18.00
KLUBB GÖSTA MED NIKLAS CARLSSON OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Vårens klubbsäsong avslutas med populäre trombonisten och gruppledaren i Second Line Jazzband, Niklas Carlsson. Det Göteborgsbaserade bandet startade för 30 år sedan och har under åren gästat oss vid
flera tillfällen och alltid gjort succé. Bandet har etablerat sig som ett av
Europas mest populära traditionella jazzband inte minst genom Niklas
trombonspel samt medryckande och humoristiska presentationer.
Kvällen inleds som vanligt med mingel, buffé och dryck för den som så
önskar. På detta följer Göstas jazzquiz och kvällen avslutas med Niklas
och husbandet.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

LÖRDAG 28 MARS KL.15.00
VANESSA LIFTIG BAND
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Ni får höra sångerskan, kompositören och producenten Vanessa Liftig, nu med
en ny blåssektion som hon skrivit färska arrangemang för. Hon figurerar i en
mängd olika sammanhang men det mesta hon gör kan kopplas till jazz. Uppvuxen med Sarah Vaughn, Billie Holiday, Pat Metheny med flera som musikaliska
ledstjärnor och ett kontinuerligt grävande i evergreensskatten, har hon ett starkt
fundament i genren. Hon bjuder på en noga utvald repertoar och lyfter standardguldkorn från flera olika håll, många inte så kända. Bandets medlemmar,
Samuel Olsson trumpet, Eric Liftig saxofon, Simon Westman piano, Olli Rantalla
bas och Fredrik Hamrå trummor, är alla starka röster på jazzhimlen och skapar
en nyanserad och dynamisk musikalisk helhet som gör ett starkt avtryck.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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SLÄPVAGNAR FÖR ALLA BEHOV
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ONSDAG 1 APRIL KL. 19.00
TRIO FRÓN
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
I serien ”Musik så in i Norden” presenterar vi Trio Frón från Island. Frón
är det gamla namnet på Island, där trions medlemmar bor och arbetar
som musiker. Trion består av Áshildur Haraldsdóttir flöjt, Bryndís Halla
Gylfadóttir cello och Anna Guðný Guðmundsdóttir piano.
Efter avslutade studier på öns musikhögskola fortsatte de sina studier
i London, Paris och New York. De har nominerats till och vunnit många
musikpriser samt spelat in ett flertal album. Till vardags spelar de med i
Islands symfoniorkester, i kammarorkestrar, i kammarmusikgrupper och
som solister runt om i världen. De bjuder på en omväxlande repertoar
med musik av kända och okända mästare.
Konserten arrangeras i samarbete med Trollhättans Konsertförening och
Föreningen Norden.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 4 APRIL KL.15.00
MIKAEL GODÈE – EVE BEUVENS QUARTET
KULTURBAREN, FOLKETS HUS, TROLLHÄTTAN
Idag har vi säsongsavslutning i Jazzföreningen och vi kommer att lyssna
på nutida jazzmusik med rutinerade toppmusiker! Sopransaxofonisten
Mikael Godée är välkänd svensk jazzmusiker som återfinns i band som
Änglaspel och Corpo. Pianisten Eve Beuvens är en av Belgiens mest
intressanta jazzmusiker med sitt intelligenta och nyskapande sätt att
musicera.
I det musikaliska mötet mellan dem uppstår det något alldeles speciellt
och vackert som förstärks tillsammans med de karismatiska och lyhörda
musikerna Magnus Bergström på kontrabas samt Johan Birgenius på
trummor. Det blir ett tillåtande samspel, sinnrika melodier och improvisationer på världsnivå. Missa inte detta!
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
SERVICEAVGIFT 20 KRONOR TILLKOMMER
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LÖRDAG 25 APRIL KL. 18.00
VÅRKONSERT MED TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
MISSIONSKYRKAN, TROLLHÄTTAN

Våren är ju mycket efterlängtad här i Norden och nästan lika efterlängtad är
Kammarkörens vårkonsert, som brukar bjuda på ett ambitiöst program – en
blandning av klassiska körverk, finstämda visor och både välkända och nyare vårsånger. Kanske kommer en hemlig gäst att medverka och kanske får
publiken även den här gången vara med och sjunga allsång, vilket brukar
vara mycket uppskattat.
Dirigenter är Cecilia Hermansson och Olle Zandén.

BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

SÖNDAG 26 APRIL KL. 16.00
VOLT ENSEMBLE – SKATTER FRÅN TRE
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Välkommen till säsongsavslutningen för Musikföreningen med med Volt
Ensemble, en internationell ensemble med skandinaviska medlemmar!
I konsertprogrammet ”Trésors de Trois” utforskas en unik värld av flöjt-,
stråk- och pianoklanger med Pedro Lopez Campos flöjt, Antonio Hallongren cello och Oda Voltersvik piano. Denna grupp begåvade musiker har
examen från anrika universitet som Juilliard School i New York och Royal
College of Music i London och egna internationella karriärer.
Volt Ensemble har under de senaste åren genomfört flera skandinaviska
och internationella turnéer med stor framgång, bland annat i England och
Norge. På programmet står musik av Haydn, Debussy och Martinu.
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BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

TORSDAG 7-SÖNDAG 10 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

SV Väst

- din lokala arrangör
av cirklar och kultur

7-10 MAJ 2020
FESTIVAL FÖR
MEDELTIDS-RENÄSSANS-OCH BAROCKMUSIK

010 - 33 00 900

www.sv.se/vast

MÖT MUSIKEN I VÄNERSBORG

Gör intryck!
– Välj ett miljömärkt tryckeri.
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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 grupper från hela Sverige, internationella grupper men även
på lokala band. Programmet sträcker sig från tradjazz till
modern improvisationsjazz och konserterna presenteras i
Folkets Hus Kulturbaren i Trollhättan.

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 firade föreningen sitt
75-årsjubileum.

Trollhättans Jazzförening är medlem i Riksförbundet
Svensk Jazz. Konserterna arrangeras i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan.

TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING
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 i Kammarmusikförbundet. Konserterna arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet.

Vänersborgs Musikförening är medlem i Kammarmusikförbundet och Riksförbundet Svensk Jazz. Konserterna
arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING OCH VÄNERSBORGS
MUSIKFÖRENING FÅR STÖD FRÅN KULTURRÅDET.

TILLGÄNGLIGHET
Ett besök på en restaurang, en idrottshall eller till en konsertlokal kan ibland bli mer komplicerat än det borde vara. Nu finns
Tillgänglighetsdatabasen (TD), som ska underlätta för alla.
I Tillgänglighetsdatabasen kan man söka bland över 7 000 anläggningar runt om i landet men främst i Västra Götaland. Här
kan man få en uppfattning om hur lokalen ser ut, om det saknas något, om man klarar besöket själv eller om man i värsta
fall måste ställa in besöket.
Tillgänglighetsdatabasen har funnits i några år. Nu har den
utvecklats till att vara en modern, enkel och effektiv hjälp, där
syftet är att alla ska ha lika rätt och möjlighet att ta del av det
utbud som samhället erbjuder.
Vi vill att konserterna ska vara tillgängliga för alla människor
oavsett funktionsförmåga. Så långt som möjligt arbetar vi därför, tillsammans med de som vi hyr våra konsertlokaler av, för
att skapa bättre upplevelser och så långt som möjligt ta bort de
barriärer som försvårar.

ÅRSMÖTEN
Kom och gör din stämma hörd om program, utbud och
föreningens verksamhet i stort!

Trollhättans Konsertförening söndag 15 mars efter konserten.

Vänersborgs Musikförening söndag 22 mars kl 17
i Folkets hus, Vänersborg.

Hiss och tillgänglighetsanpassade toaletter finns nära de konsertlokaler som vi hyr.
Läs mer på om Tillgänglighetsdatabasen på www.t-d.se
Trollhättans Jazzförening lördag 28 mars, direkt efter
eftermiddagens konsert.

Reservation för eventuella ändringar

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.

UPPLEV RESTAD GÅRD

”EN PLATS DÄR ALLA SKA TRIVAS”
SKULPTURPARKEN

HOTELL HEHRNE

AKTIVITETSPARK OCH REKREATION

WWW.VISITRESTAD.SE

WWW.HOTELHEHRNE.SE

WWW.VISITRESTAD.SE

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, 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-Olof Bengtsson, Lokförargatan 8, 462 61 Vänersborg, mobil 070-421 62 03,
e-post: b-o.bengtsson@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-postadress och
telefonnummer på inbetalningskortet!

