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Biljetter
Alla konserter är offentliga. Biljettpriser med mera anges i nedanstående uppställning.
Trollhättans Konsertförening / Vänersborgs Musikförening
Biljetter

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

Förköp

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

Medlem

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

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 eller
Trollhättans Konsertförening! 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 den andra föreningen. Dessutom kan du få rabatt hos andra konsertarrangörer – läs mer på webben.
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 även möjlighet att MER INFORMATION Aktuell information om föreningarpåverka föreningens verksamhet och utbud och därmed na och våra konsertprogram hittar du på föreningarnas
också musiklivet i vårt område.
webbplatser:
PRISET FÖR MEDLEMSKAP i Trollhättans Konsertförening är 250 kronor (skolungdom 125 kronor) och i VänersTrollhättans Konsertförening
borgs Musikförening kostar medlemskapet 300 kronor
www.trollhattanskonsertforening.se
(skolungdom 150 kronor). Medlemskapet gäller från juli
Vänersborgs Musikförening
2021 till och med juni 2022 för båda föreningarna.
www.vanersborgsmusikforening.se
RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Arrangörerna reserverar sig för eventuella ändringar
eller tryckfel i programmet. Vi reserverar oss även för
myndighetsbeslut och/eller -råd som kan påverka konsertverksamheten. Förköpsbiljetter återlöses av arrangören vid inställda arrangemang.

VI SER FRAMÅT MED VÅRT NYA KONSERTPROGRAM
Det gångna musikåret kommer att gå till historien som året som inte var likt något annat.
Stolta förhoppningar om ett musikår som skulle ge oss glädje, energi och upplevelser grusades. Läget blev tidvis något bättre men en andra och en tredje våg av pandemin satte stopp
för våra konserter.
Nu tar vi nya tag! Med det nya konsertprogrammet i din hand vill vi visa på den styrka vi i de
samverkande föreningarna – Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening –
har och den bredd på levande konserter vi står för. Våra arrangemang är offentliga och öppna
för alla, där mångfald, aktiv inkludering, förändring och förnyelse är viktiga beståndsdelar.
Vi står upp för ett aktivt och livskraftigt kulturliv som ger förutsättningar för ett öppet och
demokratiskt samhälle.
Genom att bli medlem i någon av föreningarna stödjer du det lokala musiklivet nära dig.
Desssutom får du alla våra konserter med stora rabatter.

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KONSERTER MUSIKSÄSONGEN 2021-2022!
Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening.

Innehåll Konserter 4 | Konsertkalender 26-27 | Konsertresor 31 | Om föreningarna 48 | Bli medlem 52
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ONSDAG 4 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ TERRAZZ – FILIP JERS OCH EMIL ERNEBRO
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
Årets första Jazz på Terrazzkonsert presenterar gitarroraklet från Bengtsfors
Emil Ernebro och skånske världsmästaren på munspel Filip Jers. De tänjer på
gränserna för vad deras instrument kan göra och låta som. Emils fingerspel är
i absolut världsklass och Filip har kallats ”The Swedish harmonica sensation”
av internationella musikjournalister. Deras repertoar består av låtar från den
amerikanska folk- och jazzmusikskatten, filmmusik, poplåtar från 1960-70-talen och svenska visor.
Duon bildades 2017 efter att under flera års tid fått höra från olika håll ”ni borde
spela tillsammans!”. Med glimten i ögat och en varm och glad scenutstrålning
och närvaro möter de publiken direkt och skapar en härlig stämning. Ledorden
för deras musicerande är spelglädje, spontanitet och sväng!
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

Nordic Song Festival brinner för den nordiska sångskatten och bjuder in till
konserter, masterclass, föredrag och opera - allt för att hålla vårt unika kulturarv
levande. Årets tema är Norge och den internationellt verksamma norska sopranen Eir Inderhaug öppnar festivalveckan med en konsert i Trollhättans Kulturhus
med Bernhard Greter vid pianot. Sedan följer en vecka med ett brett programutbud som i år också är tillgängligt för människor med funktionsvariationer (det
finns assistans och teckentolkning). Dessutom live-streamas festivalen för att nå
ut med nordisk sångkultur över hela världen!
FÖR INFORMATION OCH BILJETTBOKNING: www.nordicsongfestival.com
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Foto: Søren Kaas Classon

10 – 18 AUGUSTI
NORDIC SONG FESTIVAL – EN NORDISK SÅNGFESTIVAL FÖR ALLA
TROLLHÄTTAN/VÄNERSBORG/UDDEVALLA

Nordic Song Festival
Trollhättan - Uddevalla - Vänersborg
En festival för alla 10 - 18 augusti 2021

Konserter
Masterclass

Årets tema

Norge

Föreläsningar
Opera

Årets tonsättare

Gisle Kverndokk

Jacob Thonander Glans
RONÖM

Medverkande i festivalen är från Sverige, Norge, Danmark och Island

Carina Alfredsson - Kåre Bjørkøy - Mette Borg
Matti Borg - Are Brean - Gunilla Flinck
Bernhard Greter - Eir Inderhaug - Mats Jansson
Naja Månsson - Olle Persson
Gitta-Maria Sjöberg - Stefan Wenerklang
Program & information

nordicsongfestival.com
Festivalen kommer också att streamas

För mest tillgängliga
kulturscen

I samarbete med: Trollhättans Stad, Västra Götalandsregionen, Uddevalla kommun, Folkuniversitetet, Visit Trollhättan-Vänersborg
Scandic, Vänersborgs Musikförening, Trollhättans Konsertförening, Solistforeningen af 1921, Elsinore Song Factory, Kulturrådet
A.P Møller Fonden, Augustinus Fonden, William Demant Fonden, Micropascal Recording & Production, JLW Tech Solution, Anders Rane

ONSDAG 11 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ TERRAZZ – DYNAMIC FLAVOURS
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
Välkomna till något riktigt speciellt och spännande! Trummisen Johan Björklunds kvartett har under 10 års turnerande tagit stora kliv i sin helt egna
musikaliska värld bland vackra ballader, Maliinspirerade gitarrer och stökigt
groove. Kvartetten bjuder på egensinnig, dynamisk jazz/pop/reggae/country/
annan musik som går alla möjliga vägar men alltid tillsammans. Med humor
och självdistans skapar gruppen alltid starka intryck på såväl mellanstadieelever som garvade jazzrävar. Alla musikaliska uttryck är tillåtna, vare sig det är
massivt, roligt, vackert, minimalistiskt eller tufft.
Johan Björklund Dynamic Flavours har släppt plattorna ”Shine” 2011 och ”Burning Bridges” 2016. Tredje släppet finns i pipeline inför 2022. Övriga i kvartetten är Björn Almgren saxofon/percussion, Mats Eriksson gitarr och Magnus
Bergström bas.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

ONSDAG 18 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ TERRAZZ – GAD/JANSON GROUP
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG
På tredje Jazz på Terrazz för säsongen bjuder Gad/Janson Group på högklassig
jazz i 60-tals anda. Henrik som är född och uppväxt i Härnösand men numera bor i Vänersborg med sin familj, har spelat saxofon sedan 8 års ålder. Till
vardags arbetar han som musiklärare i Trollhättan. Patrik är född och uppväxt i
Vänersborg och arbetar som lärare på musikskolan i Vänersborg.
Förutom Henrik Gad på saxofon och Patrik Janson på trumpet/flygelhorn består
gruppen av Simon Westman piano, Olli Rantala bas och Michael Edlund trummor. Vi kommer få höra en blandning av egna kompositioner och jazzklassiker
och även väl valda spår från deras aktuella skivsläpp ”Gad it”.
Samarrangemang med Vänersborgs kommun.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
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Det självklara valet när du ska boka teater, konserter, konferenser
bröllop eller fest. Varmt välkomna!
Kungsgatan 15, Vänersborg Telefon: 0521-57 57 57
www.folketshusvanersborg.se • info@folketshusvanersborg.se

FREDAG 27 AUGUSTI KL. 19.00
ÅKERVINDA
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Denna prisbelönta vokalgrupp har efter sin TV-debut i Allsång på Skansen hyllats världen över för sitt unika sound och sin scennärvaro. Gruppen släppte sitt
debutalbum ”Kära mor” redan 2014 och våren 2018 kom uppföljaren ”Förgänglighet” som blev nominerad till en Grammis i kategorin ”Årets folkmusik”.
Med rötterna i jazzen har de fyra sångerskorna även en varm plats i sina
hjärtan för nordisk folkmusik. Tillsammans plockar de fram gamla folkmelodier och skapar nya spännande arrangemang där traditionella visor blandas
med improvisation och jazzharmonik. Åkervinda tar med sina lyssnare till en
trolsk värld, där ljuva skira stämmor möter täta klanger med en djup sårbarhet och en orubblig kvinnokraft som får nackhåren att resa sig. Åkervinda är
Agnes Åhlund, Iris Bergcrantz, Linda Bergström och Lise Kroner.

Kulturbruket på Dal
Dalslands största kulturscen
KONTAKT
E-mail:
info@kulturbruketpadal.se

Telefon:
0530-182 78

Hemsida:
www.kulturbruketpadal.se

Instagram:
@kulturbruketpadal

Facebook:
Kulturbruket på Dal

Besöksadress:
Parkgatan 8, Mellerud

MUSIK . DANS . FÖRELÄSNINGAR . TEATER . HUMOR

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Bra stämning
ordnar
Aukt. Pianostämmare

Lars-Olofs Pianostämning
Änden 475
468 90 Vänersnäs
Mail: loj57@outlook.com
Mobil: 0704-81 38 67
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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

SÖNDAG 5 SEPTEMBER KL. 16.00
DUO WALLNER & UUSIJÄRVI
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Olof Wallner piano och Albin Uusijärvi viola träffades första gången 2011 på Lilla
Akademiens Musikgymnasium i Stockholm. De musicerade redan då flitigt
tillsammans och åkte bland annat på en turné och utbyte till Mexiko. På senare
tid har de börjat utforska repertoaren för viola och piano.
Olof har studerat på Edsbergs Slott för professorerna Mats Widlund och Mats
Zetterqvist samt tagit lektioner av professor Tuija Hakkila.
Både Olof och Albin har deltagit i Polstjärnepriset, en tävling som Albin vann
2014, vilket innebar deltagande i den direktsända tävlingen ”Eurovision Young
Musicians” från Köln. Efter studier vid Hochschule für Musik “Hanns Eisler” i
Berlin för professor Tabea Zimmermann är Albin nu tillbaka i Stockholm.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 19 SEPTEMBER KL 16.30
EFIMOVKVARTETTEN
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Wilhelm Stenhammar föddes 1871 och firar nu 150 årsjubileum. Han var en av
Sveriges mest betydande tonsättare runt sekelskiftet 1900 och har en lång verkförteckning. Förutom symfonier och verk för kör skrev han också en hel del kammarmusik, bland annat konsertens inledande stycke, Allegro Brillante för pianokvartett,
komponerat 1891. På programmet står även skånska Amanda Maiers Pianokvartett,
hennes sista verk med inslag från norsk folkmusik. Den räknas som ett av de finaste svenska kammarmusikverken. Konserten avslutas med Brahms Pianokvartett nr
3 c-moll op 60, ibland även kallad Werther-kvartetten.
Efimovkvartetten består av Yury Efimov violin, Nils Edin viola, Charlotte Edin
cello och Olga Mikhaylova piano.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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ONSDAG 6 OKTOBER KL. 19.00
ALE MÖLLER XENO MANÍA
VÄNERSBORGS TEATER
Ale Möller firar 50 år som scenartist 2021! I samband med detta släppte
Sveriges bäst kända doldis ett storslaget musikverk som hyllar lusten
till det främmande – Xeno Manía. Ale är sedan länge en centralgestalt
på den skandinaviska folk- och världsmusikscenen. Inte bara en multiinstrumentalist av sällan skådat slag utan även en berättare och en filosof
som lyckas sammanföra musikalisk briljans med värme och humor. Han
har bland annat tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen ”Folk Alliance
Lifetime Achivement Award”, ett pris som han ”delar med” världsartister
som Joni Mitchell, Bob Dylan, Harry Belafonte och Joan Baez.

ande jazziga solon, komplexa slagverksrytmer, snygga blåsharmonier,
groovig elbas och synt och skimrande nyckelharpa. Ales musik blir aldrig
mainstream och han lyckas kombinera det traditionella med det nya och
angelägna.

Xeno Manía började som ett beställningsverk från Sveriges Radio, blev
sedan en CD och landar nu i Vänersborg! Ale har hämtat inspiration från
Grekland, Västafrika, Dalarna, Indien och blues. Musiken bjuder ryk-

I samarrangemang med Riksteaterföreningen Vänersborg och Knutpunkt!
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Xeno Manía består av Ale Möller diverse instrument, Jonas Knutsson saxar, Anna Malmström klarinetter, Johan Graden piano/keyboard, Kerstin
Ripa horn, Erik Rydvall nyckelharpa, Felicia Westberg bas, Liliana Zavala
och Robin Cochrane percussion.

BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)

SÖNDAG 10 OKTOBER KL. 16.00
THE OFF, OFF, OFF… BROADWAY KONSERT
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Trollhättetjejen Kattis Trollregn gör sin första konsert på hemmaplan på
över 20 år tillsammans med Niklas Nikke Karlsson. Båda är professionella
och erfarna musikalartister som startade sitt samarbete efter att ha gjort
steppmusikalen Crazy For You ihop på GöteborgsOperan. Utanför musikalscenen kunde man under många år se Niklas som en av frontfigurerna i
rytm- och steppgruppen Jeerk.
På GöteborgsOperan hittar vi också kvällens pianist, Anders Ottosson, som till
vardags arbetar som musikalisk instuderare och kapellmästare där. Under
senare tid har han även varit verksam som biträdande chef för opera- och
dramaavdelningen.
Trion ger oss en timmes konsert med många av musikalhitsen och en och
annan pärla du kanske ännu inte upptäckt.

VI FINNS PÅ FACEBOOK

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

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
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Personlig vägledning
för dig och din bil
Välkommen till oss på Brandt Bil

ONSDAG 13 OKTOBER KL. 18.00
KLUBB GÖSTA – JANNE SCHAFFER OCH HUSBANDET
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Janne Schaffer byggde själv sin första gitarr i träslöjden i Blackebergs
gymnasium. Tillsammans med Ted Åström bildade han i mitten av
60-talet “Ted and the Caracas” efter känd Cliff Richard and the Shadows-modell.
1970 ville Björn Skifts ha med Janne på sin första skiva “Both sides
now”, vilket blev avstampet för yrkeskarriären. Därefter följde inspelningar i tät följd med Ted Gärdestad, ABBA, Cornelis, Barbro Hörberg,
Johnny Nash, Bob Marley, Radiojazzgruppen, Carla Bley, Art Farmer,
Tony Williams, Dexter Gordon, Stan Getz m.fl. Tillsammans med Björn
J:son Lindh bildade han gruppen Hörselmat, början på ett långt och
fruktbart samarbete.
Första egna plattan kom 1973 och 1978 var hans rykte så grundmurat att
skivbolaget CBS erbjöd honom spela in i Los Angeles med handplockade musiker: bröderna Jeff, Mike, Steve Pocaro samt pappa Joe, som då
just startat TOTO. Resultatet “Earmeal” är nu en klassiker. Med Lasse
Åberg och Klasse Möllberg startade han Electric Banana Band som lever än idag. Janne arbetar nu som solist, kompositör, föredragshållare,
skivproducent och arrangör.
Kvällen börjar traditionsenligt med mingel och buffé samt mat och
dryck för dem som så önskar. Fortsättning följer med Göstas jazzquiz
och avslutas med en konsert med Janne Schaffer och Husbandet.

Foto: Pressbilden

BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)
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TORSDAG 21 OKTOBER KL. 19.00
SANDRA LIED HAGA CELLO OCH HAIOU ZHANG PIANO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Den norska cellisten Sandra Lied Haga debuterade redan som 12-åring i Wigmore
Hall i London. Nu står hon på tröskeln till en stor karriär efter att redan ha vunnit
flera internationella tävlingar och stora priser i Skandinavien. Hennes rika, vackra
celloton och stora talang har blivit mycket uppmärksammad.
Den kinesiske pianisten Haiou Zhang har gjort sig ett namn runt om i världen
och prisats som en av de bästa i sin generation. Han har framträtt i de finaste
konserthus och på internationella musikfestivaler i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Fjärran Östern och övriga Asien. Tillsammans med Sandra Lied Haga
spelar han musik av bland andra Schumann, Beethoven och Grieg.
I samarbete med Kammarmusik i Väst med stöd av Ideell Kulturallians. Konserten är en smygöppning på Kulturveckorna i Vänersborg.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 23 OKTOBER KL. 11.00
FAMILJEFÖRESTÄLLNING – SWING TARTURO
JAZZKATTSVÄNG PÅ NYA UPPTÅG
VÄNERSBORGS TEATER
Jazzkattsvänggänget bjuder på en ny familjeföreställning och nya upptåg! Här
var det gammeljazz som för hundra år sen. Basfiol, gitarr, stämsång och tromboner och är det inte steppskor den där musikanten har på sig?
Ibland blir det dock inte riktigt som orkestern har tänkt sig. En flygande haj,
Jazzfarmor med stajl och Reggaemoffas hund på besök en stund. Det går som
det går i Swing Tarturos värld men tillsammans blir det roligare att gå.

Samarrangemang med Vänersborgs kommun i Kulturveckorna.
BILJETTPRIS BARN GRATIS VUXNA 50 KRONOR

Foto: Henri Gylander

^

Sjung med i ekokören och låt oss fira varandra med gemensam dans, med
snurr på vrist och twistande balans! Medverkande är Julia Stokes, Anton Stokes, Kristoffer Alehed och Johan Bengtsson.
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G ÖT E B O R G • VÄ N E R S B O R G • S TO C K H O L M

Buss & Taxi i Grästorp AB
www.sparlundsbusstrafik.se
info@sparlundsbusstrafik.se
Tel: 0514-30153

Delfinal
Måndag 3 januari kl 18.00
Huvudnäsaulan Vänersborg

Konsert

Final

Tisdag 4 januari kl 18.00
Vänersborgs kyrka

Onsdag 5 januari kl 15.00
Göteborgs Konserthus

vanersborg.se/polstjarnepriset

FREDAG 5 NOVEMBER KL. 19.00
SINNE EEG OCH JOSH NELSON
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

Hon har utvecklats till den fulländade jazzartisten, oavsett vilket format hon
framträder i - med storband, egen kvartett eller, som ikväll, med den amerikanske pianisten Josh Nelson. Nelson har spelat med några av de mest
respekterade namnen inom jazz såsom Kurt Elling, Benny Golson och Peter
Erskine. Han har beskrivits som en ”briljant ung spelare vars virtuositet antyder
Oscar Petersons och Gene Harris urbana men bluesiga tradition”.
Ingår i kulturveckorna i Vänersborg. Med stöd av nätverket Knutpunkt!
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Stephen Freiheit

Den danska sångerskan Sinne Eeg har världen som arbetsfält. Till Kina och Japan har hon återvänt regelbundet sedan många år men på sistone har hon även
skapat sig en stark position i USA, där hon har uppträtt på legendariska scener
som The Kennedy Center, Dizzy’s och Kitano.

SÖNDAG 7 NOVEMBER KL. 15.00
POLSTJÄRNEPRISETS VINNARKONSERT
HUVUDNÄSAULAN, VÄNERSBORG

Polstjärnepriset är landets främsta tävling inom klassisk musik för ungdomar
14-18 år. Parallellt med tävlingen pågår Polstjärnekursen med talanger inte
bara från Sverige utan även från Norge och Danmark, som också medverkar vid
konserten. Men inte nog med det – de unga spelar tillsammans med några av
Nordens mest etablerade klassiska musiker!
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)

Foto: Olle Gustafsson

Vid denna konsert står Polstjärneprisets vinnare 2021 pianisten Vilhelm Moqvist
i fokus. Juryn tilldelade honom första pris med motiveringen: ”En riktig virtuos
det svänger om! Vinnaren kombinerar total behärskning av teknik och klangfärg
med imponerande stilkänsla.”
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LÖRDAG 13 NOVEMBER KL. 16.00
ZEMLINSKY QUARTET
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Zemlinsky-kvartetten är en tjeckisk stråkkvartett som bildades 1994 när medlemmarna fortfarande var studenter vid konservatoriet i Prag. Kvartetten har haft
stora framgångar och har nu hela världen som arbetsfält. De har även deltagit i
många internationella tävlingar, där de vunnit många priser bland annat första
pris vid Bordeaux International String Quartet Competition 2010.
Under hösten 2021 gör de en turné i Västra Götaland som en fortsättning av samarbetet mellan Frontside Festival i Göteborg och Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling. Vid lördagens konsert spelar enbart kvartetten och
vid söndagens konsert tillsammans med klarinettisten Karin Dornbusch.
^

Kvartetten spelar stråkkvartetter av von Zemlinsky, Beethoven och Dvorák.
I samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Frontside Visits.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Zemlinsky-kvartettens besök i Tvåstad under helgen kompletteras vid den andra
konserten med den prisbelönta svenska klarinettisten Karin Dornbusch. Sitt
genombrott fick hon som vinnare av Solistpriset 1996 och som Rising Star med
framträdanden på flera europeiska konserthus. Nu är hon verksam som pedagog
och kammarmusiker i Schweiz men framträder återkommande i radio och TV både
i Sverige och Schweiz. Hon har även varit konstnärlig ledare för Båstads Kammarmusikfestival 2006-2017 och är nu konstnärlig ledare för Frontside International
Chamber Music Festival i Göteborg.
Konserten bjuder på stråkkvartetter av von Zemlinsky och Smetana samt Mozarts
klarinettkvintett tillsammans med Karin Dornbusch som även spelar verk för
soloklarinett.
I samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Frontside Visits.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Johan Sundell

SÖNDAG 14 NOVEMBER KL. 16.30
ZEMLINSKY QUARTET MED KARIN DORNBUSCH KLARINETT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

21

FREDAG 19 NOVEMBER KL. 19.00
STOCKHOLM SWING ALL STARS
VÄNERSBORGS TEATER
Vi har äran att presentera Stockholm Swing All Stars, en jazzgrupp som blandar
det ösiga, med stillsamma och utmanande arrangemang. Det sju man starka
bandet spelar musik av bland andra Dizzy Gillespie, Count Basie och Duke
Ellington, allt med bandets egna arrangemang och på sitt eget, speciella sätt. En
musikkväll som får dansfötterna att spritta och ger själen en mjuk intoning.
I Stockholm Swing All Stars hittar vi Karl Olandersson trumpet/sång, Fredrik
Lindborg tenorsax/klarinetter, Klas Lindqvist altsax/klarinett, Dicken Hedrenius trombon, Daniel Tilling piano, Göran Lind kontrabas och Mattias Puttonen
trummor.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 26 NOVEMBER KL. 19.00
ENSEMBLE FRÅN GÖTEBORGS SYMFONIKER
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Göteborgs Symfoniker är Sveriges Nationalorkester och där finns många duktiga
musiker som ibland vill spela i mindre ensembler. Vid kvällens konsert möter vi
en kammarensemble bestående av åtta musiker ur Symfonikerna. I ensemblen
ingår Ragnar Arnberg klarinett, Alec Frank-Gemmill valthorn, Erik Heide, Charlotta Grahn Wetter och Tove Lund violin, Karin Claesson viola, Johan Stern cello
och en pianist.
Musikerna bjuder på musik av Elfrida Andrée för violin, cello och piano, Franz
Schreker för violin, cello, klarinett, horn och piano och Johannes Brahms för
klarinett, två violiner, viola och cello.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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LÖRDAG 18 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 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

TISDAG 28 DECEMBER KL. 20.00
MELLANDAGSBLUES MED KOKOMO KINGS
QUALITY HOTEL, VÄNERSBORG

Foto: Jeanette Larsson

Vi törs lova en Mellandagsblues som slår det mesta! Det svensk-danska bandet
Kokomo Kings bjuder på en kompromisslös häxbrygd kokt på diverse rootsmusik, opolerad Mississippi boogie, djupt förankrad gammal skramlig blues, ett
stänk hillbilly och profan, extatisk gospel.
På meritlistan står ett antal starka album och diverse utmärkelser, såsom
månadens album i Tyskland, årets femte bästa album i USA och ”Band of the
Year” i England. De har spelat på klubbar och festivaler i hela Norden, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Spanien, Frankrike, Holland, Belgien och
Storbritannien. Bandet, som 2019 släppte sitt tredje album ”Fighting Fire With
Gasoline”, består av Martin Abrahamsson gitarr/sång, Magnus Lanshammar
bas/gitarr, Ronni Boysen gitarr och Daniel Winerö trummor.
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BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Upptäck dina
klassiska
konsertfavoriter
på gsoplay.se
GÖT EB O R GS SY M F O N I K ER – S V ER I G ES N AT I O N A LO R K ES T ER . GS O P L AY. S E
F Ö R S T E H U V U D S P O N S O R VO LVO . H U V U D S P O N S O R E R C A E S – C O B H A M G A I S L E R , G ÖT E B O R G S - P O S T E N O C H S T E N A S T I F T E L S E N .

Göteborgs Symfoniker – en del av
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MÅNDAG 3 JANUARI KL. 18.00
DELFINAL I POLSTJÄRNEPRISET
HUVUDNÄSAULAN, VÄNERSBORG

Foto: Olle Gustafsson

Polstjärnepriset är landets främsta tävling inom klassisk musik för ungdomar 14-18 år. Det är Nationellt centrum för musiktalanger, med bas i
Vänersborg, som arrangerar tävlingen. Tävlingens första omgång äger rum
dagen innan bakom lykta dörrar. Då kvalificerar sig åtta tävlande för att
spela inför publik och jury vid dagens delfinal.
Juryn består av framstående nationella och internationella musiker vars
uppgift denna dag är att utse vilka fyra som går vidare till finalen i Göteborgs
konserthus två dagar senare. Under pausen, då juryn sammanträder, fylls
huset med musik av deltagarna i Polstjärnekursen.
FRI ENTRÉ

TISDAG 4 JANUARI KL. 18.00
KONSERT POLSTJÄRNEPRISET
VÄNERSBORGS KYRKA
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Foto: Olle Gustafsson

Polstjärneprisets konsert i Vänersborgs kyrka är det tillfälle då de unga
musikerna kan visa helt nya sidor av sitt musicerande när tävlingsmomentet inte står i centrum. Publiken får uppleva såväl kammarmusik och
orkesterspel som solister på högsta nivå.
Många av Polstjärneprisets ungdomar kommer tillbaka till Vänersborg en
gång i månaden för att delta i YOMA-kurser. Förkortningen står för Young
Musicians Academy och är kurser som anordnas av Nationellt centrum för
musiktalanger, som har sin bas i Vänersborg.

FRI ENTRÉ

ONSDAG 5 JANUARI
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
Sveriges mest prestigefulla tävling för musiker i åldern 14-18 år och finalen
håller högsta klass.
Förutom finalisterna framträder även Polstjärneorkestern som utgörs av
alla tävlingsdeltagare och alla som gått Polstjärnekursen – totalt cirka 80
unga musiker. De delar scen med självaste nationalorkestern Göteborgs
Symfoniker. Symfonikerna ackompanjerar även finalisterna när de framför
sina tävlingsbidrag.

Foto: Olle Gustafsson

FRI ENTRÉ (INGEN BILJETT KRÄVS). DÖRRARNA TILL GÖTEBORGS KONSERTHUS ÖPPNAR KL. 14.00. KONSERTEN BÖRJAR KL. 15.00.

Vänersborgs Musikförening arrangerar en konsertresa till Polstjärneprisets final i Göteborgs Konserthus.
Sista anmälningsdag: 10 december till Peter Olsson tel. 0709-468190 eller
e-post: pol.olsson@telia.com
Sista betalningsdag: 20 december till bankgiro 5322-8870 Vänersborgs
Musikförening eller swish 123 091 2105. Glöm inte att ange namn.
Avresa: Vänersborgs resecentrum kl. 12.00; Trollhättans stadshus kl. 12.20.
Beräknad hemkomst: Kl. 19.00.
Pris: 400 kronor inkl. buss (50 kronors rabatt vid anmälan senast 31 oktober). I priset ingår räksmörgås och kaffe i Göteborgs Konserthus.
Mer information om konsertresan finns på Vänersborgs Musikförenings
hemsida www.vanersborgsmusikforening.se

31

LÖRDAG 15 JANUARI KL. 16.30
SVENSKA BALETTEN – MATS LIDSTRÖM OCH LEIF KANER LIDSTRÖM
VÄNERSBORGS MUSEUM
Under fem intensiva år befann sig danskompaniet Svenska Baletten, Les
Ballets Suédois, i det parisiska kulturlivets centrum. Premiären ägde rum i
Paris i oktober 1920 och baletten fick uppleva många utsålda kvällar på några
av Europas största och mest prestigefyllda scener.
Med anledning av 100-årsjubileet presenterar pianisten Leif Kaner-Lidström
och cellisten och tonsättaren Mats Lidström musik som användes i de omtalade föreställningarna, bland annat svenske Viking Dahls musik till Maison de
fous (Dårhuset). Nils Dardel gjorde här scenografin och hans kända målning
Den döende dandyn har inspirerat Mats Lidström till ett stycke med samma
namn. Vi hör också musik av Darius Milhaud som tog starka intryck av jazz,
Arthur Honegger och Cole Porter som vid den här tiden bodde i Paris.
I samarbete med Vänersborgs museum.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 22 JANUARI KL.16.30
FRÅN BAROCK TILL DOLLY PARTON – ENSEMBLE ODDSIZE
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.
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.
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BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 23 JANUARI KL. 16.00
DUO FABULA
PLATS MEDDELAS SENARE (TROLLHÄTTAN)
Duo Fabula består av två internationella och flitigt anlitade musiker – Jana Langenbruch och Nina Grigorjeva. De spelar folkmusik och tidig musik på tidstrogna
instrument, främst flöjter och harpor, och presenterar ett konsertprogram med
lugn och stillsam musik. Sedan starten 2009 har Duo Fabula turnerat i Sverige,
Tyskland och Nederländerna. De ger konserter för både vuxna och barn, leder
kurser och sätter upp barnföreställningar. De har även spelat in en skiva.
Jana Langenbruch har vunnit den internationella blockflöjtstävlingen Nordhorn i
Tyskland. Nina Grigorjeva är en multiinstrumentalist och låtskrivare. Med harpa,
flöjt och sång skapar hon storslagna imaginära landskap och tar med lyssnaren
på en musikalisk resa.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 28 JANUARI KL. 19.00
VARGÖNS STORBAND MED GÄST
VÄNERSBORGS TEATER
Vargöns Storband har funnits sedan 1970-talet och kan om något år fira sitt femtioårsjubileum. Storbandet har sedan dess gjort mängder av konserter med de
bästa av de bästa bland Sveriges jazzmusiker – Claes Janson, Svante Thuresson,
Viktoria Tolstoj, Rigmor Gustafsson, Babben Larsson m.fl. och nu senast Nisse
Landgren som fyllde Vänersborgs Teater till sista plats.
Nu är Storbandet tillbaka med en ny stor, än så länge hemlig, gästartist men
som kommer att presenteras närmare konserten. Bered er på ännu en härlig
storbandsafton. Musikalisk ledare för storbandet är trombonisten Sixten Hay.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)
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FREDAG 4 FEBRUARI KL. 19.00
CRAIG TABORN PIANO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Vi är inte så lite stolta att kunna presentera en av de mest hyllade pianisterna på dagens internationella jazzscen – Craig Taborn! Han skivdebuterade som 23-åring 1993
under sin tid på University of Michigan i Detroit. Därefter har det blivit drygt 100 till,
varav 14 i eget namn och i många olika konstellationer och stilar – jazz, ”ny musik”,
elektronisk, rock, avant garde med mera.
Här möter vi honom som solopianist under turnén i Skandinavien. ”Hans musikalitet
och fokus på detaljer är hypnotisk…. liksom hans anmärkningsvärda känsla för kompositionens berättelse inom ramen det helt improviserade” (The Guardian). Taborn
har tilldelats flera tunga utmärkelser, till exempel ”Best piano player” (JazzTimes)
och ”Pianist of the Year” (Jazz Journalists Association).
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ONSDAG 16 FEBRUARI KL.19.00
ATTACCA QUARTET
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
New York-baserade stråkkvartetten Attacca Quartet har funnits i över 15 år. Från
utsålda konserter i Carnegie Hall och Radio City Music Hall i New York till små
intima kammarmusiklokaler bjuder de på stråkkvartetternas tidlösa skönhet.
Attacca Quartet har mottagit mängder av musikpriser runt om i världen och blivit internationellt erkänd som en av de mest dynamiska ensemblerna i sin generation - en kvartett för modern tid. ”De glider skickligt mellan musiken från
1700-talet till 2000-talets levande kompositörsrepertoar”, skriver en recensent.
Musikerna träffades 2003 på anrika Julliard School i New York och kvartetten
består av Amy Schroeder och Keiko Tokunaga violin, Nathan Schram viola och
Andrew Yee cello. På programmet står musik av de amerikanska kompositörerna Caroline Shaw och Gabriella Smith. Dessutom europapremiär på ett stycke
av Paul Wiancko och Dvoráks odödliga stråkkvartett nr 12 ”Den amerikanska”.
I samarbete med På Turné – Regional Musik i Sverige och MAIS.
^

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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FREDAG 25 FEBRUARI KL.18.00
KLUBB GÖSTA – ANNA LUNDQVIST OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Det är ett sant nöje och en ära för oss att presentera årets första klubbgäst
Anna Lundqvist. Hon var en av idékläckarna till Klubb Gösta och får nu själv
möjlighet att framträda som kvällens gästartist. Anna gick på jazzmusikerlinjen på Skurups Folkhögskola och har sedan dess producerat, komponerat och
framträtt i olika grupperingar, bland annat med musiker från Portugal. Hon är
också verksam med jazzutbildningar i Vänersborg och på somrarna på Öland.
Med sin vackra röst framför hon sin musik med såväl traditionell sång som med
ordlösa och klangfulla improvisationer.
Kvällen inleds med mingel och buffé för dem som så önskar. Fortsättning
följer med Göstas jazzquiz och avslutas med Annas konsert tillsammans med
husbandet.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 27 FEBRUARI KL. 16.00
CHAMPAGNETÅRAR - MINIOPERETT
BLACK BOX, N3, TROLLHÄTTAN
Minioperetten Champagnetårar är en pjäs om tonsättaren Jacques Offenbachs liv till
tonerna av hans musik. Offenbach var mästare på att häckla och parodiera sin samtid
– och han gjorde det med sprudlande melodiös musik. Till grund för den underhållande och berörande berättelsen ligger verkliga händelser ur tonsättarens liv. Vad
och vem inspirerade honom att skapa våra mest älskade operettmelodier? Vid sin
sida hade han den uppburna primadonnan Hortense Schneider som han skrev flera
huvudroller för. De två var ofta osams, men de behöll sin vänskap livet ut.
Jacques Offenbach och sopranen Hortense Schneider gestaltas av GöteborgsOperans mycket populära och uppskattade solister Åke Zetterström och Carolina
Sandgren. Ingahlill Wagelin agerar berättare och guidar oss genom historien.
Vid pianot Rut Pergament.
I samarbete med Trollhättans Riksteaterförening.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

37

KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN
Noh abg atan 1 1B

trollhattan.se/konsthallen

TORSDAG 3 MARS KL.19.00
SNORRE KIRK QUARTET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Du som bevistade vår sista konsert före coronastoppet hösten 2020 med Kristin
Korb minns säkert den makalöst svängande trummisen Snorre Kirk! Och nu är
exilnorrmannen (bor i Köpenhamn) tillbaka med sin egen skandinaviska kvartett, där vi får möta vår svenske stjärnsaxofonist Klas Lindquist och dito pianist
Magnus Hjorth samt danske basgiganten Anders Fjeldsted.
Sedan debut-CDn ”Blues Modernism” 2012 har Snorre varit en återkommande
gäst på internationella jazzklubbar och festivaler i Europa och hans svängiga,
klassiska tidlösa jazz har rönt stor uppskattning. Vi kan se fram emot en enastående svängkväll!
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

TORSDAG 10 MARS KL. 19.00
VIVIAN BUCZEK EUROPEAN JAZZ GROUP
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Dynamisk och spontan, så beskriver hon sig själv, den hyllade jazzsångerskan
Vivian Buczek som äger scenen med sin närvaro och som behärskar jazzens
idiom med en ödmjuk självklarhet oavsett vad hon tar sig an. Vivian har musiken djupt i själen, uppvuxen som hon är i ett musikaliskt hem med två polska
jazzmusiker till föräldrar. Hittills har det blivit 6 CD i eget namn sedan den
hyllade debuten ”Ella lives”.
Med projektet ROOTS (ny CD hösten 2021) gör hon ett djupdyk i sina musikaliska
rötter med bluesen, soulen och svänget som ledstjärna men även i den polska
och svenska jazztraditionen. Du möter en högklassisk internationell kvintett
med Martin Sjöstedt piano, Jesper Bodilsen bas, Morten Lund trummor och
amerikanske världssaxofonisten Seamus Blake!
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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Parallellgatan 32
462 32 Vänersborg
0521-22 07 00

Edsgatan 14
0521-109 23

@osthallenvbg

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, 0520-42 00 30, 0522-330 78		
fyrbodal@studieframjandet.se
www.studieframjandet.se
Gilla oss på Facebook

FREDAG 11 MARS KL.19.00
TRIO SUOMI
MISSIONSKYRKAN, TROLLHÄTTAN
En finsk klarinettrio turnerar våren 2022 i Västsverige. Trion består av Olli
Leppäniemi klarinett, Marko Ylönen cello och Juho Pohjonen piano, alla musiker med världen som arbetsfält. De kommer att spela musik av bland andra
Beethoven och Brahms.
Olli Leppäniemi är förste klarinettist i Tapiola Sinfonietta och lärare vid Sibeliusakademin. 2009 vann han första pris i en Carl Nielsentävling. Marko Ylönen var
redan som femtonåring finalist i nationella cellotävlingar och har sedan vunnit
priser i både Moskva och New York. Sedan 2009 är han anställd som professor vid
Sibeliusakademin i Helsingfors. Pianisten Juho Pohjonen har fått stora utmärkelser för sitt djupa musikaliska kunnande och för distinkta tolkningar av repertoaren
från Bach till Salonen. Även han har vunnit priser i internationella tävlingar.
I samarbete med Kammarmusik i Väst.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 20 MARS KL 16.30
FLAMENCOFÖRESTÄLLNING DOS
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
En föreställning där flamencodans, gitarr, rytmer och förinspelad musik
medverkar i en poetisk helhet om tvåsamhetens olika ansikten. Kärleken kan
vara ack så glimrande och ljuv, sprallig och komisk, innerlig och äkta men
även besitta ett mörker av bitterhet och otyglad svartsjuka och desperation.
Genom både egna och andras erfarenheter och genom skickligt hantverk och
artisteri tas vi med på en avskalad och drabbande tolkning av denna mänskliga urkraft.
Flamencodansaren och koreografen Ann Sehlstedt medverkar tillsammans
med gitarristen och kompositören Robert Svärd. De har under de senaste
åren framför allt arbetat med musiker från Spanien och Svärds musik har
rönt stora framgångar även internationellt.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ÅRSMÖTE
Efter föreställning (ca kl. 17.30),
hålls årsmöte i Vänersborgs Musikförening. Läs mer på sid 49.
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Fair trade shop
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 florister binder läckra buketter, snygga planteringar.

Vi finns i södra Trollhättan, Kungsgatan 111
0520-12000 | www.blomhuset.se

Våra varor kommer från länder med
utbredd fattigdom, där varje odlare och
producent har fått rättvist betalt.
Läs mer, se erbjudanden och öppettider:

facebook.com/fairtradeshoptrollhattan

Till humana priser.

0706-825925

SÖNDAG 27 MARS KL. 16.00
DUO RYDÈN & REHAC
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Duo Rydén & Rehak består av Johannes Rydén cello och Milan Rehak accordeon. De träffades på Musikhögskolan i Stockholm 2015 och har sedan dess
konserterat regelbundet. Fokus i repertoaren ligger främst på musik av Astor
Piazzolla och andra kompositörer inom ”tango nuevo” men de framför även
musik av bl. a Debussy, Satie och Saint-Saens i egna arrangemang för cello
och accordeon. De har framträtt på Konstakademien, Konserthuset i Västerås,
Musikhögskolan och ett flertal gånger på Accordeonfestivalen i Stockholm.
Duon var en av fem ensembler som deltog vid Kammarmusikförbundets tävling
”Ung och Lovande” 2019 i Västerås. Programmet i Trollhättan består av Piazzolla, tangomusik och mer klassiska verk av till exempel Debussy, Saint-Saëns
och Gubaidulina.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ÅRSMÖTE
Efter konserten hålls årsmöte
i Trollhättans Konsertförening.
Läs mer på sid 49.

TORSDAG 31 MARS KL.19.00
MARTINA ALMGREN – PEACE OF MIND
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Slagverkaren Martina Almgren har länge hört till frontfigurerna inom svensk
jazz. Tidiga pianolektioner följdes av flöjt- och trumstudier och därefter även
jazzkomposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg, där hon sedan
2017 undervisar i improvisationsensemble och är programansvarig för kompositionsutbildningarna.
Projektet ”Peace of Mind”, som 2019 resulterade i hennes tionde CD i eget
namn, tar avstamp i ett kollektivt samspel tillsammans med saxofonisten
Elin Forkelid, gitarristen Mattias Torell och basisten Owe Almgren. Här möts
tunga, jordnära groover, eteriska melodier på ett organiskt och självklart sätt
med en sprittande livfull underton.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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Välkommen

Hotell Hehrne har moderna
konferensfaciliteter och
boende i historiska
omgivningar på Restad Gård.
Vi har uteserveringar med
bistro-meny, gott om plats och
fantastisk utsikt.
Unna dig ett besök i en lugn
miljö, med möjlighet till många aktiviteter och nära till stan!

Hotell Hehrne Kök & Konferens
Dr. Hehrnes väg 1
462 54 Vänersborg

Tel: 0521-699 65 Fax: 0521-699 64
E-mail: boka@hotellhehrne.se
www.hotellhehrne.se

SÖNDAG 3 APRIL KL. 16.30
VITA DUKENS MAGI - FILMMUSIK
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Vad vore film utan musik? Musikstyckena ger karaktär åt platser och
personer vi aldrig glömmer och eldar på våra känslor vid berättelsens
mest spännande vändpunkter. Välkommen på en afton tillägnad dig som
älskar filmmusik och du som vill uppleva vita dukens magi genom styckena vi minns!

pare, skådespelare och kompositörer som alla hade ett finger med i
spelet vad gäller skapandet av film och dess historia.

Sångarna Linus Wallberg och Josefin Henebäck med sina mäktiga
röster tillsammans med Wulfson Quartet med sina eminenta stråkar
utlovar en fullspäckad föreställning med några av de största hitsen från
filmens värld. Musiken kommer att varvas med anekdoter om filmska-

Wulfson Quartet består av Max Wulfson och Hanna Eliasson violin, Jill
Johansson viola och Mats Lindberg cello.

Luta er tillbaka och låt er svepas med i musikens virvlande tongångar,
rätt in i filmens förtrollade värld!

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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LÖRDAG 9 APRIL KL.16.30
NORTHERN RESONANCE
VÄNERSBORGS KYRKA
Northern Resonance tar nyskriven folkmusik in i enorma ljudlandskap med
publiken i sitt fulla fokus. Instrumentens potential och traditionernas gränser
prövas för att bryta ny musikalisk mark.
Med resonanssträngarna som den gemensamma nämnaren skapas en ljudbild som fritt rör sig mellan subtila detaljer och storslagna klanger. Gruppen
klär allt från tunga polskor till högtidliga marscher i väl genomtänkta arrangemang som överraskar både den nya och erfarna folkmusiklyssnaren.
Northern Resonance består av tre väletablerade unga folkmusiker: Anna Ekborg viola d’amore, Jerker Hans-Ers hardingfela, oktavfiol och Petrus Dillner
nyckelharpa. Med smak av skog och allvar spelar de kärvt men melodiskt,
tungt men med ett lätt anslag. Det blir vackert, lite sökande och hypnotiskt.
BILJETTPRIS 180 KRONOR (MEDLEM 140 KRONOR)

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

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

46

LÖRDAG 23 APRIL KL.16.30
DANIEL TENGBERG OCH MUSICA VITAE, VARGÖNS KAMMARORKESTER
VÄNERSBORGS KYRKA
Den ryske tonsättaren Igor Stravinsky växte upp omgiven av musik och redan som ung pojke lär han fått se en skymt av Tjajkovskij. Säkert är i alla
fall att Stravinsky var en stor beundrare av sin äldre kollega, och i den här
konserten får vi höra verk där de båda ryska tonsättarna har inspirerats
av 1700-talets musik.
Stravinskys Pulcinella suite är från början balettmusik, och bygger på
tongångar av bland annat den italienske tonsättaren Pergolesi. Tjajkovskijs virtuosa Rokokovariationer kan sägas vara det närmaste han kom att
komponera en cellokonsert. I sitt stycke inspirerades han av sin kanske
störste idol, nämligen Mozart.

Solist är Musica Vitaes egen solocellist Daniel Tengberg, uppväxt och
skolad i musikens Vargön.
Vid konserten spelas även musik av 1700-talstonsättaren Anders Wesström och uruppförs ett stycke av den hyllade tonsättaren Andrea Tarrodi.
Hennes uttrycksfulla musik har bland annat beskrivits som en ”veritabel
färgpalett” och som ”en stimulans för alla våra sinnen”.
Konserten inleds med musik av Vargöns kammarorkester under ledning
av Catarina Olsson.
Konserten i samarbete med Svenska kyrkan Vänersborg och Väne-Ryr.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)
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SÖNDAG 24 APRIL KL. 18.00
VÅRKONSERT – TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
MISSIONSKYRKAN, TROLLHÄTTAN
Vårens ankomst är varje år ett mirakel och ett säkert inslag som förhöjer
upplevelsen är körsång. Då förra årets vårkonsert blev inställd på grund
av Coronapandemin är Trollhättans Kammarkör extra sugen på att bjuda
på ett fint och härligt program som tar oss in i våren och sommaren.
Kören dirigeras av Cecilia Hermansson och Olle Zandén.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

OM FÖRENINGARNA
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.
Tyvärr kan vi inte fira 50-årsjubileum 2021 på grund av pandemin men hoppas kunna göra det 2022. En tanke är att
kombinera det med firandet av att vår föregångare, Trollhättans Musiksällskap, som skulle ha fyllt 100 år 2023.
Trollhättans Konsertförening är medlem av Kammarmusikförbundet. Konserterna arrangeras i samarbete med
Studiefrämjandet.
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VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING
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.
Vänersborgs Musikförening är medlem av 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 TD-tillgänglighetsdatabasen, 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!

Söndag 20 mars kl 17.30 (ca) Rådhussalen, Folkets hus, Vänersborg
Valberedningen har före mötet lagt förslag på ledamöter till styrelsen.
Utlottning av musikpresenter bland de närvarande på årsmötet.

Hiss och tillgänglighetsanpassade toaletter finns nära de
konsertlokaler som vi hyr.
Läs mer på om Tillgänglighetsdatabasen på www.t-d.se

Söndag 27 mars kl 17.30 (ca) Konsthallen, Trollhättan
Valberedningen har före mötet lagt förslag på ledamöter till styrelsen.

Reservation för eventuella ändringar
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Timjan behöver dig!

FRIDA

FA S T I G H E T E R

Om du är en entreprenör som
har bra idéer för att skapa liv i
stadens centrum och vill lägga
till ny energi i en bra byggnad kontakta oss för at få veta mer.

Frida Fastigheter AB
Dr. Sellbergs väg 5
462 54 Vänersborg

Kjetil Lisland
M: +47 913 39 271
E: kjetil.lisland@gmail.com

FRIDA

äger och förvaltar cent
söker entreprenörer so
arbetar aktivt med att u

Cela Grafiska och RisbergsAdbox går samman och bildar ett helt nytt grafiskt fullserviceföretag i Uddevalla.
Sedan tidigare ingår Munkreklam, Mediatryck, Niklassons Tryckeri och Lidtryck i CELA Grafiska.

BLI MEDLEM!

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, med inbetalningskort eller via Swish. Glöm inte att tydligt ange ditt namn, adress, e-postadress och
telefonnummer.

TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING

Medlemsavgiften per konsertsäsong (höst/vår) är 250 kronor. Betala på bankgiro 535-0749 eller Swish 123 679 2253, så skickas
medlemskortet till dig inom någon vecka. Du kan även 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
www.trollhattanskonsertforening.se

VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING

Medlemsavgiften per konsertsäsong (höst/vår) är 300 kronor (vuxen) och 150 kronor (studerande 15-20 år). Betala på bankgiro 5322 –
8870 eller Swish 123 091 2105, 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, mobil 070-910 71 77,
e-post: benan.andersson@gmail.com
www.vanersborgsmusikforening.se

Vi finns på
facebook.
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