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

Biljetter
Alla konserter är offentliga. Biljettpriser m.m. 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. Vid konserter i Folkets Hus, Trollhättan förköp endast i Folkets Hus reception.

Medlem

Medlemspriset anges inom parentes vid varje konsert i Konsertprogrammet och gäller för medlemmar i Trollhättans Jazzförening,
Trollhättans Konsertförening eller 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 el
ler 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 de andra fören
ingarna. Dessutom kan du få rabatt hos andra konsert
arrangörer – läs mer på webben.
INFORMATION! Som medlem får du också information
om kommande konsertprogram och speciella medlems
erbjudanden. Läs mer på våra hemsidor!
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MÖJLIGHET ATT PÅVERKA! Du har även möjlighet att
påverka föreningens verksamhet och utbud och därmed
också musiklivet i vårt område.
PRISET FÖR MEDLEMSKAP i Trollhättans Konsertfören
ing är 250 kronor (skolungdom 125 kronor) och i Väners
borgs Musikförening kostar medlemskapet 300 kronor
(skolungdom 150 kronor). Medlemskapet gäller från juli
2022 till och med juni 2023 för båda föreningarna.
RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR
Arrangörerna reserverar sig för eventuella ändring
ar eller tryckfel i programmet. Vi reserverar oss även

för myndighetsbeslut och/eller -råd som kan påverka
konsertverksamheten. Förköpsbiljetter återlöses av
arrangören vid inställda arrangemang.
MER INFORMATION Aktuell information om föreningar
na och våra konsertprogram hittar du på föreningarnas
webb-platser:
Trollhättans Konsertförening
www.trollhattanskonsertforening.se
Vänersborgs Musikförening
www.vanersborgsmusikforening.se

HITTA ENERGI OCH GEMENSKAP I MUSIKEN
Två konsertsäsonger har nu passerat med pandemin som förtecken. Den påverkade oss på
ett sätt som vi aldrig trodde att vi skulle få uppleva. Nu är det åter oroliga tider men på ett
annat sätt. Då gäller det att hålla ihop, hitta energi och ta nya tag.
Med det nya konsertprogrammet i din hand vill vi visa på den styrka vi i de samverkande före
ningarna – Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening – har och den bredd
på levande konserter och evenemang som vi står för. Våra evenemang 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. Dess
utom får du gå på alla våra konserter med stora rabatter. Tillsammans formar vi framtiden!

VÄLKOMMEN TILL VÅRA KONSERTER MUSIKSÄSONGEN 2022-2023!
Trollhättans Konsertförening och Vänersborgs Musikförening

Innehåll Konserter 4 | Konsertkalender 28-29 | Konsertresor 31 | Om föreningarna 52 | Bli medlem 56

20–23 JULI KL. 18.00
EVOLUTION MUSIC FESTIVAL – SKALLSJÖ SOMMARORKESTER
KARLSRO, ÖXNERED, VÄNERSBORG
Skallsjö Sommarorkester bjuder in till Evolution Music Festival under fyra kväl
lar med mat och musik. Kockarna Marcus och Malte står för maten som serve
ras kl. 18.00 och cirka kl. 18.30 börjar musiken med orkester och gästartister.
20 juli Gästartist Christina Nilsson sopran
21 juli Barockkonsert
22 juli Stråkformer
23 juli Gästartist Andreas Brantelid cello
Biljetter: https://sommarorkester.com/kommande-konserter
Medlemmar i Vänersborgs Musikförening och övriga föreningar i Kammarmusik
i Väst får 15 procents rabatt på biljettpriserna. För dem som bara vill njuta av
musiken finns lyssnarbiljetter.

TORSDAG 28 JULI KL. 17.00
SKALLSJÖ SOMMARORKESTER
TRENOVA GALLERIA, VÄNERSBORG
Skallsjö Sommarorkester ger sig ut på turné i Västsverige. Så här säger de
själva om konserten i Vänersborg: ”Visst tänker man ofta när man klämmer på
avokados i grönsaksdisken att nu hade det allt varit trevligt med lite Mendels
sohn? Kom för musiken och passa på att springa några ärenden efteråt, eller låt
din shoppingtur förlängas när du stannar upp en stund i vardagshetsen. Musiken
kommer, liksom musikerna, att vara sprallig, peppig och dramatisk.”
Konserten ingår i projektet Kammarmusiklyftet i samarbete med Kammarmusik i
Väst och Västra Götalandsregionen.
FRI ENTRÉ
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FREDAG 29 JULI KL. 17–21
AVSLUTNING JAZZKURS VÄNERSBORG
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Finalkvällen på Jazzkurs Vänersborg börjar med kursdeltagarnas ensembler som
presenterar resultatet av veckans arbete. Därefter får vi uppleva ”gästlärarnas set”,
en spontankonsert som de repat ihop under dagen! En konsert där allt kan hända!
Roligt och alltid med hög klass på musiken!
Årets gästlärare är ett axplock ur den svenska jazzeliten – Josefin Lindstrand sång,
David Stackenäs gitarr, Mathias Landaeus piano, Jon Fält trummor, Putte Johander
bas, Fredrik Ljungkvist saxofon, Karin Hammar trombon och Rolf Jardemark gitarr.
Från ”hemmafronten” hittar vi Per Orvang gitarr, Henrik Gad och Per Laang saxofon,
Fredrik Hamrå och Johan Björklund trummor och Anna Lundqvist sång. De senare är
även kursledare.
Samarrangemang med Vänersborgs kommun och Folkets hus.
För information: www.vanersborgsmusikforening.se

ONSDAG 3 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ NY TERRAZZ – ANDERS BOSON QUARTET
HOTELL HEHRNE, RESTAD GÅRD, VÄNERSBORG
Anders Boson är sångare, låtskrivare och trumpetare. Han inledde sin solokarriär
2008, skivdebuterade 2010 och fick väldigt fina recensioner med referenser till Van
Morrison, Chet Baker, Michael Franks och Nino Ramsby.
Under åren som följt har Boson rört sig mer mot jazzmusiken. Han startade jazz
trion Boson Jardemark Bergström 2019 och parallellt bildade han Anders Boson Jazz
Ensemble. Han har ett personligt och lyriskt anslag som kompositör och tolkare av
musik oavsett genre – från jazzikoner som John Coltrane och Carla Bley till samtida
storheter som Sade och Bon Iver.
Med sig till kvällens JpT har Anders en enaståendes trio jazzmusiker redo att ta mu
siken till oanade höjder – Simon Westman piano, Olli Rantala bas och Fredrik Hamrå
trummor.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
Ta buss 65 från Resecentrum Vänersborg kl. 18.00 eller 18.30 till Restad Gård. Hem
reser du kl. 20.33, 21.33 eller 22.33.
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7–15 AUGUSTI 2022
NORDIC SONG FESTIVAL – EN NORDISK SÅNGFESTIVAL FÖR ALLA
TROLLHÄTTAN, VÄNERSBORG, UDDEVALLA
En nordisk sångfestival för alla
Nordic Song Festival brinner för den nordiska sångskatten och bjuder in till konserter, master
class, föredrag och opera – allt för att hålla vårt unika kulturarv levande.
Årets tema är Island och Årets tonsättare är Helgi Rafn Ingvarsson vars nyskrivna opera Music
and the brain framförs under festivalen. Veckan bjuder på ett fullspäckat programutbud för både
vuxna och barn, några exempel; Trollhättans kammarkör förstärkt med barn och ungdomar
håller konsert i Trollhättans Konsthall och naturoperan Mask and Man spelas i en av grottorna i
Hunneberg. Av föredragen kan nämnas Kärlek, natur och längtan i den nordiska sången av och
med dramaturgen Mette Borg.
Mer information och biljettbokning: www.nordicsongfestival.com

ONSDAG 10 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ NY TERRAZZ – SUNDBY BROS.
HOTELL HEHRNE, RESTAD GÅRD, VÄNERSBORG
Sundby Bros. står för bröderna Kasper och Viggo Sundby, saxofon respektive gitarr samt
pappa Terje, trumslagare och kompositör och basisten Melker Törnqvist. De bjuder på
egna kompositioner i skandinavisk jazztradition och en och annan jazzstandard i ny skrud.
Terje har spelat med de flesta inom svensk modern jazz, lett egna grupper, har en trio med
pianisten Anders Persson och basisten Palle Danielsson, gjort turnéer och spelat in skivor med
internationella storheter inom jazzen. Kasper och Viggo är unga talanger som flera gånger
gästat ”Jazzkurs Vänersborg” och som nu spelar med bland annat Next Generation Big Band –
Bohuslän Big Bands unga ”plantskola”. Melker är ännu en uppstigande stjärna på den svenska
jazzhimlen, som studerar på Musikhögskolan i Göteborg men även leder egen trio.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
Ta buss 65 från Resecentrum Vänersborg kl. 18.00 eller 18.30 till Restad Gård. Hem reser
du kl. 20.33, 21.33 eller 22.33.
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Masterclass

Konserter Opera

Föreläsningar

Årets tema

Trollhättan
Vänersborg
Uddevalla

Island

Årets tonsättare

Helgi Rafn
Ingvarsson

7-15

Medverkande från Sverige, Norge, Danmark, Island, Italien och USA
Gitta-Maria Sjöberg - Mette Borg - Matti Borg - Kåre Bjørkøy - Gunnar Gudbjörnsson
Bernhard Greter - Mats Jansson - Robert Pukitis - Sabina Henriksson - Maria Hansson
Sten Dereman - Hildigunnur Runarsdóttir - Guja Sandholt - Thorunn Gudmundsdóttir
Thorgunnur Anna Örnólfsdóttir - Tryggve M. Baldvinsson - Svafa Thórhallsdottir
Antonía Hevesí - Helen Whitaker - Viktoria Karlsson - Trollhättans Kammarkör m fl

www.nordicsongfestival.com

augusti
2022

1–4 SEPTEMBER

Världsartisterna kommer
tillbaka till Vänersborg!
Information och bokning
www.vänersborgkammarmusik.se

KV

KAMMARMUSIKENS
VÄ N N E R

Kammarmusikens Vänner är det nya namnet på det som tidigare hette Aurora och Old Ox. www.k-v.se

ONSDAG 17 AUGUSTI KL. 19.00
JAZZ PÅ NY TERRAZZ – NIKLAS CARLSSON FANTASTIC FOUR
HOTELL HEHRNE, RESTAD GÅRD, VÄNERSBORG

Niklas har med sig några av Göteborgs ”mesta” jazzmusiker till kvällens konsert – H
 ampus
Andersson gitarr, Anders Ljungberg bas och Fredrik Hamrå trummor. Niklas utlovar
”melodiös och svängig musik från jazzens guldålder med kompositioner signerade Elling
ton, Strayhorn, Armstrong, Berlin, Gershwin m.fl. och med svänget och melodin i centrum”.
BILJETTPRIS 160 KRONOR (MEDLEM 120 KRONOR)
Ta buss 65 från Resecentrum Vänersborg kl. 18.00 eller 18.30 till Restad Gård. Hem reser
du kl. 20.33, 21.33 eller 22.33.

Foto: Sven Levandowsky

Trombonisten och sångaren Niklas Carlsson är kanske mest känd som frontman och en
av grundarna av Second Line Jazzband, som under sin drygt 30-åriga existens nått långt
utanför landets gränser med sin tolkning av jazzen från New Orleans. Niklas har spelat
professionellt sedan han var 19 år. Han har turnerat i ett 20-tal länder med såväl små och
stora jazzband som soul/funk/disco-band och medverkat på över 100 skivinspelningar och
fått flera ”tunga” utmärkelser.

ONSDAG 31 AUGUSTI KL. 19.00
LARS JANSSON TRIO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

Lars Jansson Trio är en av de mest berömda jazzgrupperna i Skandinavien och Japan och
har genomfört turnéer över stora delar av världen. Trion består numera av, förutom Lars
 vanberg trummor.
Jansson, Thomas Fonnesbaek bas och Paul S
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Torben Christensen

Lars Jansson har med åren blivit en mycket kär gäst hos Vänersborgs musikförening.
Hans mångsidighet och kreativitet inom jazzens värld bjuder alltid på spännande och
intressanta musikupplevelser för publiken. Både här hemma och internationellt är Lars
Jansson en uppskattad musiker, som även verkar som pedagog, kompositör och arrangör.
Hans trio som funnits sedan tidigt 80-tal har spelat in ett 20-tal CD.
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TORSDAG 15 SEPTEMBER KL. 19.00
SVANTE SÖDERQVIST TRIO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Svante Söderqvist Trios debutskiva ”Arrival” släpptes våren 2020 och blev bland
annat utnämnd till en av årets bästa jazzskivor i två av Sveriges största musik
tidskrifter. Musiken är egenskriven med utgångspunkt i rytmisk och melodisk
jazz och med inspiration från både folkmusik och klassisk musik.

Gruppen består av Svante Söderqvist bas/cello/sång, Adam Forkelid piano och
Calle Rasmusson trummor, som med sina starka musikaliska röster formar
musiken i hög grad.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Miki Anagrius

Genom sofistikerat stråkspel på både kontrabas och cello och även sångliga
inslag skapas ett varierat uttryck vilket gör att det välkända trioformatet upplevs
både överraskande och nyskapande.

SÖNDAG 18 SEPTEMBER KL. 16.00
NÅGOT GAMMALT, NÅGOT NYTT…
VIKTORIA KARLSSON SOPRAN OCH HANNA CARLSSON PIANO
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Viktoria Karlsson är en lyrisk sopran från Väne-Åsaka. Hon har gjort roller som
Första Damen och Papagena i Trollflöjten, medverkat vid Nordic Song Festival
och varit solist vid Kungliga Akademiens 250-årsjubileum.
Hanna Carlsson är en pianist som bor utanför Grästorp. Hon har arbetat som piano
lärare på gymnasiernas estetiska program i både Skövde och Vänersborg. Numera är
hon, vid sidan av sina pianistuppdrag, pianolärare på Musikskolan i Lidköping.
De kommer att bjuda på ett program med musik som de själva njuter av att
spela. Det blir en blandning av vacker, mäktig, rolig, vemodig och sprudlande
musik ur främst den klassiska repertoaren och det hela binds samman av
dialog mellan musikstyckena.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

11

ONSDAG 21 SEPTEMBER 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
Helga Bryndís Magnúsdóttir 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 kammaror
kestrar, i kammarmusikgrupper och som solister runt om i världen. Trio Frón bjuder
på ett omväxlande trioprogram med musik av kända och okända mästare.
Konserten arrangeras i samarbete med Kammarmusik i Väst och Förvaltningen
för kulturutveckling.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 23 SEPTEMBER KL. 18.30
FAMILJEKONSERT – DAVID OCH GOLIAT
VÄNERSBORGS KYRKA
David och Goliat är en spännande berättelse om den lille herdepojken David och hans
kamp mot den store krigaren Goliat dramatiserad i en föreställning som innehåller
teater, sång, musik och dialog med barnen. Teman som behandlas är familj, relatio
ner, att finna sin plats i tillvaron, problematisering av vad som är makt och styrka.
Musik av Bach, Telemann, Pachelbel, Kuhnau och Laleh förstärker dramat och
växlar mellan olika stämningslägen: kamp mellan frid, konfrontation och krig. Allt
blir dock bra till slut. Musiksagan lämpar sig bra för vuxna och barn upp till 10 år.
Musiker är Ambra Consort som specialiserat sig på musik från renässans,
barock och nutid. I ensemblen ingår Pia Brinkmann Stenhede blockflöjt, Ulrika
Davidsson orgel och cembalo samt Tore Sunesson sång.
Konserten i samarbete med Kammarmusik i Väst och Kulturförvaltningen i
Västra Götalandsregionen.
FRI ENTRÉ
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Frisörer alltid
till din tjänst.
Parallellgatan 32
462 32 Vänersborg
0521-22 07 00

Frisörer alltid
till din tjänst.

Välkommen
till oss!
Edsgatan 14
0521-109 23

@osthallenvbg

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

TORSDAG 29 SEPTEMBER KL.18.00
KLUBB GÖSTA – FILIP JERS OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Det är inte varje dag som musikföreningen gästas av en världsmästare men så
sker denna kväll. The Swedish Harmonica Sensation Filip Jers är alltså dubbel
världsmästare i munspel. Detta utsågs han till vid 18 års ålder vid Hohner World
Harmonica Championship i Tossingen i sydöstra Tyskland. Han har sedan dess
turnerat i över 20 länder i Europa, USA, Japan och Sydkorea. Han spelar såväl
kromatiskt munspel, bluesmunspel som basmunspel.
Kvällen inleds med möjlighet till mingel och buffé för den som så önskar.
Fortsättning följer med Göstas quiz och avslutas med konsert med Filip och
husbandet.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 1 OKTOBER KL. 16.30
MUSIK FRÅN WIEN – ENSEMBLE FRÅN GÖTEBORGS SYMFONIKER
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Runt förra sekelskiftet var Wien den klassiska musikens huvudstad, ett nav för
senromantikens mest framstående tonsättare – Bruckner, makarna Mahler,
Webern och Strauss. Trots den ekonomiska kraschen efter världsutställningen i
Wien 1873 fortsatte musiklivet att blomstra. Wien var de glittrande operetternas
stad inte minst på grund av Johann Strauss. Knappt 40 år senare inföll i samma
stad en av de största händelserna i den västerländska musikhistorien – tonali
tetens sammanbrott.

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Lia Jacobi

Dirigenten Johannes Gustavsson är vår ciceron i musik från staden med det
stora musikaliska självförtroendet.
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SÖNDAG 2 OKTOBER KL. 16.00
CARL NIELSENS BLÅSKVINTETT OP. 43
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
År 2022 är det 100-årsjubileum för kanske det allra viktigaste verket på reperto
aren för Blåskvintett, Carl Nielsens blåskvintett op. 43, komponerad i Göteborg.
Carl Nielsen-Kvintetten bjuder därför på en temakonsert som kretsar kring
denna blåskvintett. Även andra verk av Nielsen och kompositörer från Nielsens
samtid framförs.
Carl Nielsen-Kvintetten har de senaste tio åren varit en viktig del på den klas
siska kammarmusikscenen i Danmark, inte minst efter att ha vunnit första pris
samt priset för bästa uppförande av blåskvintetten vid Carl Nielsen Internatio
nal Chamber Music Competition 2015.
Kvintetten är baserad i Köpenhamn och dess medlemmar jobbar dagligen i
orkestrar i Danmark och Sverige. Carl Nielsen-Kvintetten har genom åren med
verkat på otaliga festivaler och gjort flera turnéer.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

TORSDAG 6 OKTOBER KL. 19.00
ELLAS KAPELL
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Ellas Kapell startade i en gemensam kärlek till Ella Fitzgerald men har sedan fått
växa och formas av de fyra musikerna. Vår tids mest älskade jazzkompositioner kläds
i helt ny kostym. Vissa låtar får vara enkla och bäras av skörheten i text och harmonik,
medan andra tar ut svängarna och ger rum för lekfullhet och ekvilibrism.
Debutskivan ”Longing” utsågs 2019 till ”Best Album of The Year”, och när
“What’s it all about?” kom 2021, utnämndes den till ”Årets vokaljazz”. Den hand
lar om de viktigaste stunderna i livet; de stora, de svåra, de till synes obetydliga
och de vi ännu har framför oss. Låtarna är omsorgsfullt arrangerade för att
fånga varje ögonblicks särskilda stämning.
I kapellet möter vi Lovisa Jennervall sång, Manne Skafvenstedt piano, Jon Hen
riksson kontrabas och Edvin Fridolfsson trummor.
Med stöd av det västsvenska nätverket Knutpunkt.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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DELFINAL 3/1
Huvudnäsaulan kl.18.00
FESTIVALKONSERTER 4/1
Vänersborg kl.15.00 och kl.18.00
FINAL 5/1
Göteborgs Konserthus kl.15.00

In Your Head
Multiverk av Art of Spectra
Urpremiär 13 oktober 2022

Fri entré till alla konserter
www.yomacenter.se

Polstjarnepriset-86x128.indd 1
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www.varakonserthus.se

TORSDAG 13 OKTOBER KL. 19.00
TERESE LIEN EVENSTAD QUARTET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Terese Lien Evenstad är en av få svenska jazzviolinister som dessutom var den
första att utexamineras från Kungliga Musikhögskolan i Stockholms jazz
program på sitt instrument år 2016. Hon har släppt två album och leder tre
grupper, komponerar och undervisar i jazz och improvisation för stråkmusiker
samt turnerar regelbundet för spelningar på jazzklubbar och festivaler i Sverige
och internationellt.
Hennes medmusikanter är Britta Virves pianist från Saaremaa Estland, Arvid
Jullander basist från Göteborg och Stockholmsbaserade trumslagaren Peter
Danemo, uppvuxen i Tibro. Samtliga är mycket välmeriterade efter spel med
världsartister.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

LÖRDAG 15 OKTOBER KL. 11.00
SJÖSTRÖMSKA TRION
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
En fängslande berättelse för barn upp till 10 år och vuxna med musiken i fokus,
där barnen och artisterna tillsammans bygger en föreställning baserad på
utvalda stycken från den klassiska repertoaren. Artisterna är Sjöströmska trion
som tillsammans med en skådespelare uppmuntrar barnens fantasi, för att
göra dem närvarande och därigenom stärka både deras egen självkänsla och
gemenskap med varandra.
Artisterna i Sjöströmska trion, som brinner för att få möta barnen med den mu
sik som är deras, är Annie Svedlund violin, Märta Eriksson viola och Lisa Reuter
cello samt en skådespelare och medmusiker.
Konserten i samarbete med Kammarmusik i Väst och Kulturförvaltningen i
Västra Götalandsregionen.
FRI ENTRÉ

Annie Svedlund, violin

Märta Eriksson, viola

Lisa Reuter, cello
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FREDAG 21 OKTOBER KL. 19.00
KUNGSBACKA PIANO TRIO
VÄNERSBORGS KYRKA
Kungsbacka Piano Trio, som bildades 1997, är en av de mest framträdande
ensemblerna i sin generation med en blomstrande internationell karriär. Sedan
de vann första pris i Melbourne International Chamber Music Competition 1999,
har trion framträtt vid ledande festivaler och i de mest betydande konsertsalar
na i Europa och på många andra håll runt om i världen.
Vid kvällens konsert spelar de ”Love in the Afternoon”, ett verk specialskrivet för
trion av Britta Byström. Dessutom blir det musik av Ravel, Andrée och Schumann.
Trion består av Malin Broman violin, Jesper Svedberg cello och Simon Craw
ford-Phillips piano.
Samarbete med Vänersborg och Väne-Ryrs församling.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ONSDAG 26 OKTOBER KL. 19.00
MOZART & HAYDN ÅR 1779 – GÖTEBORGSOPERANS KAMMARORKESTER
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
Göteborgsoperan har gjort flera besök i Trollhättan med full orkester. Den här
gången kommer man med en kammarorkester – ett 30-tal musiker kommer att
framföra tre symfonier av några av den klassiska musikens absoluta giganter.
Publiken får lyssna på Joseph Haydns Symfoni nummer 68 i Bb-dur, Michael
Haydns Symfoni i D-dur MH 287 och Wolfgang Amadeus Mozarts Symfoni nummer
33 i Bb-dur. Gemensamt för alla tre verken är att de komponerades samma år – 1779.
Göteborgsoperans musiker hälsas varmt välkomna till ett kärt återbesök. Kvällen
får en extra festlig inramning. Den är nämligen en del i Trollhättans Konsertföre
nings 50-årsjubileum, som egentligen skulle ha firats 2021. Detta blev omöjligt på
grund av pandemin men nu tar vi skadan igen!
BILJETTPRIS 225 KRONOR (MEDLEM 175 KRONOR)

Biljetterna säljes endast i Folkets hus. Priserna inkluderar serviceavgift.
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TORSDAG 27 OKTOBER KL. 18.00
FAMILJEFÖRESTÄLLNING SANDVARGEN – FRÅN GÖTEBORGSOPERAN
VÄNERSBORGS TEATER
Zackarina bor i ett hus vid havet med sina föräldrar. Ur sanden på stranden
gräver hon fram en ny vän: den kluriga Sandvargen. Tillsammans leker de sig
in i livets stora frågor, där också publiken spelar roll. I den poetiska berättelsen
finns plats för både det vardagliga och det existentiella, gestaltat med humor,
värme och respekt.
Välkommen att slå dig ner med Sandvargen under en stjärnhimmel där alla får
plats. Sandvargen som barnopera är ett nyskrivet verk baserat på Åsa Linds
prisade, Augustnominerade och välkända trilogi som nu får liv och melodi av
Johanna Fridolfsson och Malin Aghed, och regisseras av Emelie Sigelius. Re
kommenderas för barn mellan 6 och 10 år.
BILJETTPRIS BARN GRATIS, VUXNA 50 KRONOR

FREDAG 28 OKTOBER KL. 19.00
THE BIG EASY – NEW ORLEANS – EN PRESENTATION AV FESTIVALERNAS,
MUSIKENS OCH KULTURENS NEW ORLEANS AV BRUNO TILLANDER
VÄNERSBORGS MUSEUM
Som mångårig reseledare för Swanson’s arrangemang Stora Musikresan har
Bruno Tillander skaffat sig imponerande kunskaper om kultur, historia och
musikliv i New Orleans. I kvällens föredrag tar han oss med till denna mång
kulturella och musikrika stad, där blues, jazz, rythm’n blues, gospel, negro
spirituals, cajun, zydeco och andra musikstilar utvecklats.
Vi får ta del av detta genom Brunos engagerade framställning och bildspel.
Litet quiz med anknytning till kvällens resmål ingår också med priser från
New Orleans.
BILJETTPRIS 100 KRONOR (MEDLEM 60 KRONOR)
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N3
Kostnadsfri KULTURSKOLA
Öppna ARRANGEMANG
KULTURBYRÅ - KREATIV COACHNING
LOKALER - UNGDOMSPENGEN
och mycket, mycket mer...

En plats där du kan
förverkliga dina drömmar
och skapa din framtid.

Välkommen!
trollhattan.se/n3

Mötesplats
för ung kultur

SÖNDAG 30 OKTOBER KL. 16.30
MUSIC WHEN SOFT VOICES DIE
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
I dagens konsert står sången i centrum. Den inleds med sånger av den eng
elske kompositören Frank Bridge. Fem av Gustav Mahlers tonsättningar av
diktaren Friedrich Rückert kom att samlas under namnet ”Rückert-Lieder”.
Artisterna presenterar dem i ett arrangemang för sång och pianokvartett. Det
blir också musik av Benjamin Britten, Gustav Mahler och Paul Hindemith.
Artisterna har, trots sin relativt ringa ålder, gedigna musikaliska utbildningar
bakom sig med kammarmusik i botten. Arvid Eriksson baryton har inriktat sig
på romanser och barockmusik, André Kaufman är en av sin generations mest
talangfulla violinister, Märta Eriksson viola är välmeriterad kammar- och orkes
termusiker, Maja Molander cello spelar förutom kammarmusik även med i en po
pensemble och Karin Birgersson piano är också programledare i Sveriges Radio.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ONSDAG 2 NOVEMBER KL. 18.00
ENTA OUMRI – DU ÄR MITT LIV
HUVUDNÄSAULAN, VÄNERSBORG
Bosphorus Ensemble, orkestern från Göteborg med tjugotalet musiker, pre
senterar egyptisk och arabisk musik. I programmet tolkas en av Egyptens mest
berömda sånger som på arabiska heter “Enta Oumri”, vilket kan översättas till
“Du är mitt liv”. Upplevelsen av musikstyckena, som ofta leds av musikinstru
mentet oud, kan beskrivas som att stå i en myllrande kosmopolitisk storstad
med fyra årstider på en enda dag. Avin Omer frontar med sin sång.
Den andra delen av konsertprogrammet inleds av ett medley av armenisk folk
musik och följs av nyskrivna kompositioner av Ahmad Al-Khatib, som också är
konstnärlig ledare och orkesterledare för bandet.
Kl. 18 presenterar Support Group Network sin verksamhet i entrén, bjuder på för
friskningar och presenterar musik. Kl. 19 blir det musik med Bosphorus Ensemble.
I samarbete med Possibilitas och Support Group Network, Vänersborg.
BILJETTPRIS 100 KRONOR (MEDLEM 80 KRONOR)
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SÖNDAG 6 NOVEMBER KL. 15.00
POLSTJÄRNEPRISETS VINNARKONSERT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Polstjärneprisets vinnare 2022, trombonisten Lukas Flink, står i fokus vid denna
konsert. Vid finalen i Göteborgs konserthus i januari tilldelade juryn Lukas för
sta pris med motiveringen: ”För sitt uttrycksfulla och berörande konstnärskap
samt sin suveräna behärskning av instrumentet.”
Så här beskriver Lukas sitt förhållande till musik: ”Många andra har roliga his
torier om hur de började spela, men jag kan verkligen inte minnas ett liv utan
musiken. Just levande musik har en sån påverkan inom mig som bara inte går
att förklara. Musiken fascinerar mig varenda dag och jag hoppas få dela med
mig av den känslan till alla andra!”
Vid konserten spelar Lukas solo och tillsammans med deltagare från Polstjär
nepriset 2023 – Nordic Edition som samlar hela Nordens främsta unga talanger.
FRI ENTRÈ

LÖRDAG 12 NOVEMBER KL. 16.00
MUSIC WHEN SOFT VOICES DIE
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Barytonen Arvid Eriksson och en Göteborgskvartett är på turné i Västsverige. De
var i Vänersborg den 30 oktober och kommer denna dag till Trollhättan.
Programmet innehåller musik av Frank Bridge, Benjamin Britten och Paul
Hindemith. Gustav Mahlers tonsättningar av diktaren Friedrich Rückert kom att
samlas under namnet ”Rückert-Lieder”. Mahler skrev dem i två versioner, en
för röst och piano och en för röst och orkester. Artisterna presenterar dem i ett
arrangemang för sång och pianokvartett.
De unga artisterna är Arvid Eriksson baryton, André Kaufman violin, Märta
Eriksson viola, Maja Molander cello och Karin Birgersson piano. Programmet
presenteras av Karin som även är programledare i Sveriges Radio.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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FREDAG 18 NOVEMBER KL. 19.00
VARGÖNS STORBAND MED MAGNUS LINDGREN
VÄNERSBORGS TEATER
Vargöns Storband har funnits sedan 1970-talet och kan om något år fira sitt femtioårsjubileum.
Storbandet har sedan starten gjort mängder av konserter med de bästa av de bästa bland Sveriges
jazzmusiker, senast på ett fullsatt Vänersborgs Teater med Nisse Landgren.
Här är storbandet tillbaka med Magnus Lindgren, en mycket kompetent och respekterad solist på
tenorsax, flöjt och klarinett men även som dirigent, kompositör och musikarrangör.
På Nobelprisets bankett 2003 skrev Magnus och framförde all musik som solist med sin kvartett och
Stockholms sinfonietta. Direktsänd för miljoner TV tittare världen över var detta första gången som
en jazzmusiker stått för musiken.
2020 intog Magnus den legendariska scenen Hollywood Bowl i Los Angeles. Tillsammans med pianisten
John Beasley arrangerade han musiken för att fira Charlie Parkers 100-årsjubileum. Ett amerikanskt
storband plus stråkmusiker från Los Angeles Philharmoniker leddes av Magnus som spelande dirigent.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)

LÖRDAG 19 NOVEMBER KL.16.30
MUSIC FROM A PILE – ENSEMBLE ODDSIZE
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
I konserten ”Music from a Pile” spelar Ensemble Odd Size kända och mindre kända pärlor från
tidigt 1600-tal fram till dagens musik. Allt svetsas samman av Odd Sizes innerliga improvisations
glädje, 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 musik
av bland andra John Dowland, Carl Michael Bellman och Henry Purcell och kanske Dolly Parton –
helt barockt!?
I ensemblen ingår Per Buhre sång och violin, Fredrik Bock luta, barockgitarr och charango samt
Johannes Lundberg kontrabas och sång.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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LÖRDAG 17 DECEMBER KL. 17.00
JULKONSERT MED TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
PINGSTKYRKAN, TROLLHÄTTAN
Det blir ingen jul utan Kammarkörens julkonsert. Så resonerar många och
ännu fler vill komma och lyssna till kända och älskade julsånger och bekanta
sig med nya, intressanta verk.
Av allt att döma kan man förvänta sig något alldeles extra av julkonserten i
år, detta med tanke på att Trollhättans Konsertförening firar 50-årsjubileum.
Egentligen skulle detta ha firats förra året, men pandemin satte stopp. Ett år för
sent firar vi desto mer!
Programmet avslöjas inte nu men vi kan tala om att kören som vanligt leds av
Cecilia Hermansson och Olle Zandén.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

ONSDAG 28 DECEMBER KL. 20.00
MELLANDAGSBLUES MED SWEET LITTLE ANGELS & JOHANNA HJORT
BLÅ SCENEN, FOKETS HUS, VÄNERSBORG
Göteborgsbandet Sweet Little Angels med Johanna Hjort är ett rutinerat gäng
som funnits länge på den svenska bluesscenen. Mötet mellan dessa bluesens
gentlemen och Johanna är själfullt – här smälter blues och soul samman i
skön förening.
I femmannabandet ingår musiker från gamla Totta Näslunds bluesband och
Hammond Hurricanes. Musiken hämtar inspiration från legendarer som B B
King och Jack McDuff. Blues, soul och jazz förenas själfullt och svängigt. Sång
erskan Johanna Hjort har jobbat med storheter som Eric Gadd och La Gaylia
Frazer och har hyllat Ella Fitzgerald på Nefertiti i Göteborg.
Sweet Little Angels består av Dan Helgesen hammond, Tomas Tolsson Olsson
trummor, Tobias Grim gitarr, Tobe Stenson sax och Mats Boogh bas.
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Foto: Martin Wallen

BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Upplev kraften i klassisk musik!
Titta när du vill på gsoplay.se
HUVUDSP ONSORE R VOLVO OCH GÖTE BORGS -P OS TE N
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Lara Rosseel Quintet
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www.trollhattanskonsertforening.se

16.30
18.00

Sön 16
l

April

16.30

Sön 5
l

Mars

19.00

Tis 7

l

Februari

Konsertresa Polstjärneprisets final – Nordic Edition
Duo Julia & Theo
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1900-talet x 3 med Göta Pianotrio

Polstjärnefestivalens konserter

Tis 3

Delfinal Polstjärnepriset – Nordic Edition

Mellandagsblues – Sweet Little Angels & Johanna Hjort
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Musik- och kulturskolan

Teater Bild & form Musik Dans

www.vanersborg.se/musikochkulturskolan
facebook.com/musikskolanvanersborg

Ny barnopera för små filosofer
med stora tankar.
Urpremiär 16 oktober på Skövde Kulturhus.
Därefter på turné i Västra Götaland och
GöteborgsOperan Lilla scenen.
Spelas t. o. m. 27 november.
Köp biljett på opera.se
goteborgsoperan
goteborgsoperansdanskompani
@goteborgsoperan
@goteborgsoperan
@goteborgsoperansdanskompani

GöteborgsOperans huvudsponsorer är Göteborgs Hamn, SKF, Volvokoncernen.

TISDAG 3 JANUARI KL. 18.00
DELFINAL I POLSTJÄRNEPRISET 2023 – NORDIC EDITION
HUVUDNÄSAULAN, VÄNERSBORG
Polstjärnepriset har under många år varit landets främsta tävling inom klassisk
musik för ungdomar 14–18 år. År 2023 tar man nästa steg och bjuder in ungdomar från hela Norden att delta. Tanken är att tävlingen vartannat år enbart
ska vända sig till svenska deltagare och vartannat år välkomna deltagare från
alla de nordiska länderna. Juryn kommer också att ha en bredare geografisk
spridning men för övrigt är upplägget som tidigare.
Den första tävlingsomgången äger rum bakom lyckta dörrar och de åtta
som kvalificerar sig till delfinalen framträder vid denna konsert. Efter juryns
överläggningar presenteras vilka fyra som ska gå till finalen två dagar senare i
Göteborgs Konserthus.
FRI ENTRÉ

ONSDAG 4 JANUARI KL. 15.00 OCH 18.00
POLSTJÄRNEFESTIVALENS KONSERTER I VÄNERSBORG
LOKALER PRESENTERAS SENARE
Nu lägger vi tävlingsmomenten åt sidan för en dag och låter Polstjärneungdomar från hela Norden visa nya sidor av sitt musicerande. Publiken får uppleva
såväl kammarmusik och orkesterspel som solister på hög nivå.
Information om lokaler för konserterna kommer på www.yomacenter.se,
när konserterna närmar sig.
FRI ENTRÉ
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TORSDAG 5 JANUARI KL. 15.00
KONSERTRESA TILL POLSTJÄRNEPRISETS FINAL – NORDIC EDITION
GÖTEBORGS KONSERTHUS
Vem vinner 2023 och från vilket nordiskt land kommer vinnaren? Om
man sett den spännande delfinalen vill man inte missa den rafflande
finalen, där fyra unga musiker gör upp om segern. Polstjärnepriset är
i år samnordiskt vilket ytterligare höjer ribban. Göteborgs Symfoniker
ackompanjerar finalisterna när de framför sina tävlingsbidrag.
Förutom finalisterna framträder Polstjärneorkestern som utgörs av
tävlingsdeltagare och deltagare från Polstjärnekursen – totalt 80-talet
unga musiker. De delar scen med självaste nationalorkestern, Göteborgs Symfoniker.
Mer information om Polstjärnepriset hittar du på www.yomacenter.se
FRI ENTRÉ. Dörrarna till Göteborgs Konserthus öppnar kl. 14.00 och
konserten börjar kl.15.00.

Vänersborgs Musikförening arrangerar en konsertresa till Polstjärneprisets
final i Göteborgs konserthus.
Sista anmälningsdag: 10 december till Peter Olsson tel. 0709-46 81 90
eller e-post: pol.olsson@telia.com
Sista betalningsdag: 10 december till bankgiro 5322-8870 Vänersborgs
Musikförening eller swish 123 091 2105. Glöm inte 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
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KONSTHALLEN TROLLHÄTTAN
Noh abg atan 1 1B

trollhattan.se/konsthallen

FREDAG 13 JANUARI KL.19.00
DUO JULIA & THEO – VINNARNA
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

”Med ett naturligt artisteri som väcker nyfikenhet och vidgar lyssnarnas vyer,
bjuder Duo Julia & Theo på musik som rör sig sömlöst mellan genrerna. Framträdandet genomsyras av en charmfull kommunikation musikerna emellan,
såväl som med publiken” löd juryns omdöme till den vinnande duon.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Jonas Bilberg

Vinnarna i biennalen Ung & Lovande 2021 blev Duo Julia & Theo. Duon består
av Theo Hillborg saxofon och Julia Isaksson piano. De träffades 2017 under
studietiden vid Royal Academy of Music i London. Duon har utvecklat en stor
repertoar och framträtt både i Storbritannien och haft en lång turné i Sverige
under 2022. I sitt repertoarval strävar de efter att tänka utanför givna ramar och
blandar gärna genrer som folkmusik, jazz, klassiska tongångar och modern
konstmusik.

SÖNDAG 15 JANUARI KL. 16.00
1900-TALET X 3 – GÖTA PIANOTRIO
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Göta Pianotrio består av Clara Lindström violin, Elisabeth Nilsson cello och
Ruxanda Efros piano. De har musicerat tillsammans sedan 2018, då alla studerade vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Nu studerar de på Master
nivå och frilansar parallellt med sina studier.
Clara vikarierar regelbundet på Norrlandsoperan och är en engagerad medlem
i Skallsjö Sommarorkester. Elisabeth har spelat med Göteborgs Symfoniker
och vid Göteborgsoperan.  År 2020 var hon ensam mottagare av Guido Vecchi-stipendiet. Ruxanda har deltagit i Nordic Song Festival i Trollhättan och är en mycket
efterfrågad ackompanjatör.
Programmet, som de kallar ”1900-talet x 3”, innehåller musik av tre helt skilda
tonsättare som alla verkade under 1900-talet – Wilhelm Stenhammar, Dmitrij
Sjostakovitj och Ástor Piazzolla.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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AFFÄRSJURIDIK
FAMILJERÄTT • SKADESTÅND • BROTTMÅL
FÖRSÄKRINGSÄRENDEN • FASTIGHETSRÄTT
HYRES- O ARRENDERÄTT • BOUTREDNINGAR • TRAFIKRÄTT
ALLMÄN RÄTTSHJÄLP • RÄTTSSKYDD

A D V O K AT E R N A

VÄLKOMMEN TILL

RESTAURANG KOPPARGRILLEN
Ring och boka bord!

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

RESTAURANG KOPPARGRILLEN | HAMNGATAN 13 | VÄNERSBORG |0521-181 51
www.koppargrillen.se

Kulturbruket på Dal
Dalslands storsta kulturscen

SE HÖSTENS PROGRAM PÅ: www.kulturbruketpadal.se
GÖREL CRONA | THE MAMAS | MULE SKINNER BAND | BOHUSLÄN BIG BAND | CLARA KLINGENSTRÖM
TOBIAS PERSSON | AURELIA DAY | ROCK OF AGES | SONG OF JOY | MOLIÈREENSEMBLEN
MED FLERA....

info@kulturbruketpadal.se | 0530-182 78

TORSDAG 19 JANUARI KL.19.00
LARA ROSSEEL QUINTET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Vårens jazzprogram inleds med spännande besök av belgiska jazzbasisten och
kompositören Lara Rosseel och hennes kvintett. Efter examen från belgiska
Lemmensinstitutet har hon studerat för och spelat med bland andra Anders
Jormin och Bobo Stenson. Efter debutalbumet 2020 har hon turnerat flitigt och
hennes musik kan beskrivas som dansanta melodier med spännande rytmer
baserat på etnisk akustisk jazz med inslag och inspiration från mer traditionell
afrikansk musik.
Det senaste albumet ”Hert” består av låtar med allt från komplexa arrangemang till mer avskalade musikstycken med kreativ frihet och sväng med spännande samspel mellan musikanterna: Sam Vloemans trumpet och flygelhorn,
Sep Francois vibrafon, marimba och percussion, Vitja Pauwels gitarr, Angelo
Moustapha slagverk och Lara själv på bas.
I samarbete med Knutpunkt.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 29 JANUARI KL.16.30
JORMIN DUO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG

Basisten Anders Jormin har länge betraktats som en av Sveriges mest etablerade och eftertraktade musiker. Han samarbetar med ledande musiker från
världens alla hörn, med Bobo Stenson Trio och med egna projekt. Vid sidan av
sin professur i improvisation vid Högskolan för scen och musik i Göteborg, är
han också verksam som tonsättare.
Christian Jormin är både pianist och slagverkare. Han har en egen trio, är aktiv
på den fria improvisationsscenen och internationellt aktiv både i Asien och runt
om i Europa. Han undervisar på Högskolan för scen och musik i Göteborg.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Bibbie Friman

Bröderna Anders och Christian Jormin är välkända, sedan länge etablerade
musiker både i Sverige och utomlands. Ända sedan barndomen i Jönköping har
bröderna då och då spelat musik tillsammans i olika konstellationer. De senaste åren har de oftast spelat i duoformat.
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EDSGATAN 19 • VÄNERSBORG • 0521-100 63

0521-636 00

Vänersborgs kyrka
mitt i centrum

0521-636 00

Vigsel, dop, konfirmation,
gudstjänst eller begravning
Vänersborg och Väne-Ryrs
församling är

0521-636 00

Edsgatan
En del av ditt 14,
liv! Vänersborg
Edsgatan 14, Vänersborg
Välkommen
0521-636
0521-636 00 00
Tel: 0521-26 55 00
Kyrkans Hus, Kungsgatan 23
facebook.com/
svenskakyrkanvanersborg

www.wikstromnorrman.se
www.wikstromnorrman.se

Bra stämning
ordnar

0521-636 00

Edsgatan 14, Vänersborg
Edsgatan 14, Vänersborg
0521-636
0521-636 00 00
www.wikstromnorrman.se
www.wikstromnorrman.se

Aukt. Pianostämmare

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

VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING 80 ÅR

Under kommande februarivecka firar Vänersborgs Musikförening sitt 80-årsjubileum med en vecka fylld av musik. Det blir allt från balkanmusik till musikaliskt quiz, allt från en tidningsrecension till böckernas värld och veckan avslutas
med en schweizisk stråkkvartett.

80-åurms!
jubile

Du köper biljetter till varje föreställning eller ett festivalpass som innebär halva
biljettpriset på varje föreställning. Festivalpasset kostar 100 kronor. Var ute i god
tid med dina förköp och beställningar.
Förköp och festivalpass endast på Folkets Hus, Vänersborg.

TISDAG 7 FEBRUARI KL. 19.00
BARCELONA GIPSY BALKAN ORCHESTRA
VÄNERSBORGS TEATER
Barcelona Gipsy balKan Orchestra har, efter tio år i branschen och med sex
studioalbum i ryggen, turnerat i över 40 länder och har 150 000 följare på YouTube. 2019 anslöt sig den sicilianska sångerskan Margherita Abita till gruppen och
förde med sig nya smaker, ny energi och en ny kärna.
Med albumet ”Nova Era” bekräftade de sin ställning som ett av de mest hyllade
banden inom traditionell musik, med stor respekt för sina förfäder men samtidigt närvarande i nuet. Utifrån bandmedlemmarnas olika nationaliteter, med
musiker från Spanien, Italien, Frankrike, Serbien, Grekland och Ukraina skapas
magi, där varje instrument har sin plats.
I bandet ingår Margherita Abita sång, Ivan Kova ević kontrabas, Stelios Togias
slagverk, Julien Chanal gitarr, Daniel Carbonell klarinett, Oleksandr Sora/Pere
Nolasc Turu fiol och Fernando Salinas dragspel.
I samarbete med På Turné och Förvaltningen för kulturutveckling.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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Vänersborgs kyrka
mitt i centrum
Hyr en lägenhet!
Tryggt, prisvärt och med hög service.

Vigsel, dop, konfirmation,
gudstjänst eller begravning
Vänersborg och Väne-Ryrs
församling är

En del av ditt liv!
Välkommen
Kontakta oss på:
vanersborgsbostader.se

Tel: 0521-26 55 00
Kyrkans Hus, Kungsgatan 23
facebook.com/
svenskakyrkanvanersborg

LUNDIN
aration!
Vi tar emot mattor för tvätt o rep
VI FINNS PÅ FACEBOOK

Oriental
Rugs

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

ONSDAG 8 FEBRUARI KL.19.00
KLUBB GÖSTA – SPECIAL 80 ÅR
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Just denna kväll är exakt 80 år sedan Vänersborgs Musikförening bildades
– den 8 februari 1943. Under de 80 åren har det hänt mycket inom teknikens
område. Radio var i sin linda och TV, LP- och CD-skivor, rull- och kassettband
eller streaming fanns inte.
Vid kvällens Klubb Gösta special får vi följa med på ett quiz med en blandning av
den musik som förekommit under den tid Musikföreningen verkat. Som ciceron
har vår klubbvärd Gösta Jonsson vid sin sida Ulla Gustafsson och de varvar
frågorna under kvällen tillsammans med ett litet husband som kompletterar
frågorna.
Som vanligt inleds kvällen med mingel och buffé för dem som så önskar.
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 80 KRONOR)

TORSDAG 9 FEBRUARI KL.19.00
ALICE BABS – MAMMA OCH IDOL – TITTI SJÖBLOM OCH EHRLING ELIASSON
VÄNERSBORGS TEATER
Den 9 februari 1943 stod det årets stjärnartister Alice Babs och Charlie Norman
med sin kvintett på teaterscenen i Vänersborg. Åttio år senare kommer Alice
dotter Titti Sjöblom med sitt program Alice Babs – Mamma & Idol. Programmet
tar avstamp i början av Alice Babs långa och framgångsrika karriär på 40-talet
och sträcker sig ända in på 2000-talet. Publiken bjuds på glimtar från några
av Alice fantastiska samarbeten med musikaliska storheter som Povel Ramel,
Charlie Norman, Bengt Hallberg, Swe-Danes och Duke Ellington med flera.
Swing, schlagers, barnvisor och jazz blandas här med personliga berättelser
och anekdoter från Titti och Ehrlings egna upplevelser tillsammans med Alice
vid sidan av och från scener och skivstudios.
Medverkar gör sångerskan Titti Sjöblom och gitarristen Ehrling Eliasson, Tittis
äkta make och även ackompanjatör till både Alice och Titti.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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Personlig vägledning
för dig och din bil
Välkommen till oss på Brandt Bil

LÖRDAG 11 FEBRUARI KL. 11.00
FAMILJEFÖRESTÄLLNING – LÅT OSS GÖRA LÅTAR
HITTA PÅ HITS MED PER UMAERUS ENMANSBAND
VÄNERSBORGS BIBLIOTEK
Hur låter landet du kommer ifrån? Vilken sång passar din familj? Är melodin
som beskriver dig långsam eller snabb? Vilket instrument liknar dig mest?
Musik kan skapa stämningar och känslor väldigt bra.
Rösten är ett instrument vi alltid bär med oss och vi kan sjunga starkt, svagt,
ljust, mörkt, argt och snällt. Musik och låtar kan trösta, pigga upp eller bara
få oss att må bra. En del låtar skrivs för att göra nytta som vaggvisor eller
protestsånger, andra är bra att ha när man arbetar. Låt oss göra låtar och låta
öronen göra en svängig resa i tid och rum!
Per Umaerus har spelat barnföreställningar sedan 1995, gjort flera barnradioserier, Julkalendern 2002 och en turné för Regionteater Väst. Föreställningen
är för barn 5–9 år och hela familjen.
I samarbete med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen.
BILJETTPRIS BARN GRATIS, VUXNA 50 KRONOR

©Miki.Anagrius

LÖRDAG 11 FEBRUARI KL. 18.00
MUSIK UR BÖCKERNAS MAGISKA VÄRLD
GOTHENBURG COMBO MED LINA NYBERG OCH DAVID STACKENÄS
VÄNERSBORGS TEATER

Det blir ett sjudande musikaliskt möte i gränslandet mellan klassisk musik,
jazz, improvisation, folkmusik och visa. Det vill säga mycket av det som Vänersborgs Musikförening står för.
The Gothenburg Combo består av gitarristerna David Hansson och Thomas
Hansy. Lina Nyberg är en av Sveriges mest kreativa och innovativa jazzsångerskor och kompositörer och David Stackenäs har utvecklat ett alldeles eget och
unikt sätt att spela gitarr på.
BILJETTPRIS 250 KRONOR (MEDLEM 200 KRONOR)

Foto: Jerker Andersson

Hur låter Robinson Kruse av Daniel Defoe i toner? Eller Sagan om Ringen av
J.R.R. Tolkien? Och hur klingar Yoko Ono, Edith Södergran och Karin Boyes
texter översatta till musikens språk? Följ med den kritikerhyllade duon The
Gothenburg Combo tillsammans med sångerskan Lina Nyberg och gitarristen
David Stackenäs på musikaliska vandringar längs bokryggarna!
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Buss & Taxi i Grästorp AB
www.sparlundsbusstrafik.se
info@sparlundsbusstrafik.se
Tel: 0514-30153

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.

073-974 53 51
fredrik@kallqvistbygg.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

SÖNDAG 12 FEBRUARI KL. 16.30
GÉMEAUX QUARTETT
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Den Baselbaserade kvartetten är en av de ledande ensemblerna i sin generation. Medlemmarna kommer från fyra olika länder och ger regelbundet konserter på de ledande konsertscenerna runt om i Europa och i Japan.
De fyra unga musikerna samlades på grund av sin passion för stråkkvartettens
repertoar och 2003 bildade de Gémeaux Quartett på Hochschule für Musik i
Basel, där de studerade. Därefter följde studier för Hagenkvartetten vid
Mozarteum i Salzburg,
I kvartetten återfinns Arisa Fujita och Francesco Sica violin, Sylvia Zucker viola
och Matthijs Broersma cello.
I samarbete med Kammarmusik i Väst och Förvaltningen för kulturutveckling.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

FREDAG 17 FEBRUARI KL. 19.00
GÉMEAUX QUARTETT
KONSTHALLEN, TROLLHÄTTAN
Under sin västsvenska turné kommer Gémeaux Quartett också till Trollhättan.
Kvartetten debuterade på Berlinfilharmonin 2011 och 2012 vann kvartetten andra
pris två gånger vid de internationella tävlingarna ”Franz Schubert and Modern
Music” i Graz och ”Joseph Haydn Chamber Music Competition” i Wien.

I kvartetten återfinns Arisa Fujita och Francesco Sica violin, Sylvia Zucker viola
och Matthijs Broersma cello.
I samarbete med Kammarmusik i Väst och Förvaltningen för kulturutveckling.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
Årsmöte Efter konserten hålls årsmöte i Trollhättans Konsertförening.

Foto: Helge Zucker Nawrot

Gémeauxkvartetten kan se tillbaka på en livlig konsertaktivitet med konserter
i bland annat  Luzern, Zürich, London och Köln. Den unga kvartetten bjuds
också regelbundet in till radio- och tv-inspelningar, till exempel av DRS 2, RTSI
(Schweiz), Radio Berlin Brandenburg och Bayerischer Rundfunk.
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FREDAG 24 FEBRUARI KL. 18.00
KLUBB GÖSTA – RIGMOR GUSTAFSSON OCH HUSBANDET
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Rigmor Gustafsson är kvällens gäst denna februariafton. Jazzsångerskan, kompositören och arrangören Rigmor kommer från en musikalisk familj i Värmland
och har gästat oss vid flera tillfällen med både större och mindre grupper.
Förutom sina egna kompositioner har hon under sin karriär framfört låtar av
Michael Legrand, Burt Bacharach och Dionne Warwick.

Kvällen inleds traditionsenligt med mingel och buffé för dem som så önskar.
Därefter följer Göstas quiz och kvällen avslutas med Rigmors konsert tillsammans med husbandet.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

Foto: Joel Nilsson

År 2010 samarbetade hon med Radio String Quartet of Vienna, vilket blev mycket
uppmärksammat och resulterade i mer än 50 konserter i Sverige och runt om i
Europa, och detta finns dokumenterat på CD:n Calling You.

SÖNDAG 5 MARS KL. 16.30
DUO TROPPO
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Duo Troppo strävar ständigt efter att bryta ny mark och öppna dörrar med
musiken som verktyg. Duon består av Maja Korp piano och Carl Vallin violin. De
började spela tillsammans efter ett projekt med Carls egenbildade stråkorkester, Skallsjö Sommarorkester, med Maja som solist. Sedan dess har de gjort ett
flertal konserter, bland annat i Stockholm och Frankfurt. Våren 2021 var de en
av fem finalister i kammarmusiktävlingen Ung och lovande.
Vänersborg/Trollhättebördiga Maja Korp har studerat på Edsbergs slott i Stockholm och vid Robert Schumann Hochschule i Düsseldorf. Carl Vallin studerade
vid musikerutbildningen i Vänersborg och senare vid Guildhall School of Music i
London samt Edsbergs slott i Stockholm. Nu arbetar han som konsertmästare i
Kungliga Hovkapellet i Stockholm. Båda har erhållit flera stipendier och priser.
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

TORSDAG 9 MARS KL.19.00
WILLIAM SOOVIK GRAND FINALE
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
William Soovik Grand Finale är den göteborgske trumslagaren och kompositören William Soovik’s hjärtebarn. Gruppen i sin nuvarande form har funnits sedan 2017 och har hunnit släppa tre fullängdsplattor, den senaste en liveinspelning av Sveriges Radio som kom våren 2021. I skrivande stund jobbar gruppen
på sitt fjärde album som beräknas släppas under 2022.
Kvintetten spelar ett slags hybridmusik, influerad av allt ifrån Led Zeppelin
och Frank Zappa till Charles Mingus, Ornette Coleman och Keith Jarret’s tidiga
kvartetter. Den är melodisk, högenergisk, opolerad och till och med vacker
ibland. Det är kul och rustikt, svagt och starkt och lämnar ingen oberörd.
Bandet består av William Soovik trummor/komposition, Malin Wättring tenorsax, Signe Dahlgreen tenorsax, Joel Fabiansson gitarr och Viktor Reuter
kontrabas. Med stöd av det västsvenska nätverket Knutpunkt.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

SÖNDAG 19 MARS KL. 16.30
DUO RYDÉN & REHAK
BLÅ SCENEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
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 bland andra Debussy, Satie och Saint-Saëns i egna arrangemang för cello och accordeon.
De har framträtt på Konstakademien, Konserthuset i Västerås, Kungl. Musikhögskolan och flera gånger på Accordeonfestivalen i Stockholm.
Duon var en av fem ensembler som deltog vid Kammarmusikförbundets tävling
”Ung och Lovande” 2019 i Västerås. Dagens program består av Piazzolla, tangomusik och mer klassiska verk av till exempel Debussy, Saint-Saëns och Gubaidulina.
BILJETTPRIS 150 KRONOR (MEDLEM 80 KRONOR)
Årsmöte Efter konserten hålls årsmöte i Vänersborgs Musikförening i Rådhussalen.
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SÖNDAG 26 MARS KL. 19.00
DON PASQUALE – OPERAKOMEDI AV DONIZETTI
HEBETEATERN, TROLLHÄTTAN
GöteborgsOperan kommer till Trollhättan och framför Don Pasquale, en komisk
opera i tre akter. Den är en av Gaetano Donizettis allra sista operor och vid
sidan av Kärleksdrycken hans mest omtyckta komedi.
Intrigen för tankarna till Molière och Holberg. Don Pasquale, rik som ett troll
och van att få sin vilja fram, är på jakt efter en ung kvinna att gifta sig med.
Han irriterar sig på förälskelsen mellan brorsonen Ernesto och flickan Norina,
och vill sätta stopp för det unga paret men som tur är går det inte alls som den
gamle vill och gubben får sig en rejäl läxa.
Kapellmästare är Per Larsson och för den dansanta regin svarar Annika Lindqvist.
Föreställningen är ett samarrangemang av Trollhättans Konsertförening och
Trollhättans Teaterförening.
BILJETTPRIS 225 KRONOR (MEDLEM 175 KRONOR)
Biljetterna säljes endast i Folkets hus. Priserna inkluderar serviceavgift.

SÖNDAG 16 APRIL KL. 16.30
SYSKONEN MENDELSSOHN – KLARAKVARTETTEN
FESTSALEN, FOLKETS HUS, VÄNERSBORG
Under sina drygt 25 år med samma medlemmar har Klarakvartetten från Göteborg mött sin publik runtom i Sverige och utomlands. De har gjort sig kända
för bred stilkänsla och god publikkontakt, där musikerna berättar om verken
och kompositörerna. I Vänersborg har Klarakvartetten spelat tidigare och nu
avslutas konsertsäsongen med ett återbesök!
I konserten får vi stifta bekantskap med syskonen Fanny och Felix Mendelssohns och deras underbara stråkkvartetter samt berättelser om deras gripande
öden.
Klarakvartetten består av Dieter Schöning och Viveca Rydén Mårtensson violin,
Johanna Fridolfsson viola och Lena Bergström cello.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)
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SÖNDAG 23 APRIL KL. 18.00
VÅRKONSERT – TROLLHÄTTANS KAMMARKÖR
MISSIONSKYRKAN, TROLLHÄTTAN
En höjdpunkt varje år är att få lyssna när Trollhättans Kammarkör sjunger in
våren och sommaren. Med sina klara röster förmedlar koristerna all den längtan och förväntan som vi alla känner inför den underbara tid som kommer.
Programmet är i skrivande stund inte fastställt. Det meddelas senare men
helt säkert kommer vi att få lyssna till både kända och älskade vårsånger och
bekanta oss med nya intressanta verk.
Kören dirigeras av Cecilia Hermansson och Olle Zandén.
BILJETTPRIS 200 KRONOR (MEDLEM 150 KRONOR)

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
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TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING

OM FÖRENINGARNA

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.
50-årsjubileum firas under hösten 2022, lite försenat på
grund av pandemin.
Trollhättans Konsertförening är medlem av Kammarmusikförbundet. Konserterna arrangeras i samarbete
med Studiefrämjandet.

VÄNERSBORGS MUSIKFÖRENING
Vänersborgs Musikförening bildades 1943 och har en
bred musikbas bestående främst av klassisk musik/
kammarmusik och jazz/blues. Musikföreningen är en
ideellt arbetande arrangörsförening som anordnar
offentliga konserter och i övrigt främjar musiklivet i Vänersborg. Föreningen är Vänersborgs största kulturförening och verkar aktivt i Vänersborgs kommun. Under
2023 firar föreningen sitt 80-årsjubileum.
Vänersborgs Musikförening är medlem av Kammarmusikförbundet och Riksförbundet Svensk Jazz. Konserterna arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet
och Vänersborgs kommun.
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TROLLHÄTTANS KONSERTFÖRENING
OCH VÄNERSBORGS
MUSIKFÖRENING FÅR STÖD
FRÅN KULTURRÅDET.

TILLGÄNGLIGHET
Ett besök på en restaurang, en idrottshall eller 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.
Hiss och tillgänglighetsanpassade toaletter finns nära de konsertlokaler som vi hyr.
Läs mer på om Tillgänglighetsdatabasen på www.t-d.se

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

Söndag 19 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.

Fredag 17 februari
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

Nu händer det nya saker i
Timjanhuset i Vänersborg. På
nyåret 2023 kommer det en ny
restaurang, servering och nöje.

Frida Fastigheter AB
Dr. Sellbergs väg 5
462 54 Vänersborg

Hans Kristian Voldstad
M: +47 907 75 807
E: vold@online.com

F

äger och förvaltar centra
söker entreprenörer
arbetar aktivt med att u

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 (vuxen) och 125 kronor (studerande 15–20 år).
Betala på bankgiro 535-0749 eller Swish 123 679 2253 , 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 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

Vi finns på
facebook.
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BLI MEDLEM!

