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 Ljus nars bergs kam mar mu sik fö re ning
– hela Berg sla gens mu sik fö re ning.

Program för våren 2018
Följ an non ser i Kop par ber garn, Väs man runt, NA.

Genom stöd av Kammarmusikförbundet, Region Örebro län samt
Ljusnarsbergs kommuns bildningsförvaltning

erbjuder vi musik till alla åldrar.

Medlemsavgift är 250 kr per år,

familjemedlem 100 kr.

Entréavgift vuxna 150 kr, medlemmar 100 kr.

Barn och ungdomar gratis.

LJUSNARSBERGS
KAMMARMUSIKFÖRENING
Älvgatan 6, 714 30 Kopparberg Bankgiro 232-4259, 
Swish 1231497890, Orgnr 87 50 03-1844

Onsdag 14 februari kl 10.00 resp.12.00
Två skolkonserter i Kopparberg för
mellanstadiet
Lönnebergakvartett
en ger: Den Du Är
– varning för
annorlunda! Om att
vara annorlunda.
Eller kanske bara
unik. Precis som alla
andra.

•”Idag fick vi fan tas tiskt
kva li ta tivt be sök av Lön ne -
ber gakv ar tet ten. Klas sisk
mu sik in ba kad i te a ter,
rap, show och med tan kar
om jäm ställd het, att pas sa in och vara den man vill vara. Hög klass av
sko la de mu si ker. Ett stort tack och de re kom men de ras varmt!”

Lönnebergakvartetten.

•Ljusnarsbergs
kammarmusikförening.
Funktionärer valda 2017

Thomas Lundkvist, ordförande
Spannarboda Östergården 259,
711 94 Lindesberg
070-517 96 10, 0581-910 32
thomasvlundkvist@gmail.com

Bengt Johansson, vice ordförande
Östra Born 108
714 92 Kopparberg
bengtj@yahoo.se

Ulla Björklund, kassör
Älvgatan 6, 714 30 Kopparberg
0580-713 64, 070-66 20 752
ullastel@hotmail.com

Birgit Westmar, sekr
Spannarboda, Östergården 259
711 94 Lindesberg
0581-910 32, 0730-64 62 70
birgit.westmar@gmail.com

Viola Mäkelä
Skjutbanevägen 3, 714 35 Kopparberg
0580-713 60
olle.makela@telia.com

Britt-Marie Alm
Råtallsvägen 21, 771 43 Ludvika
0240-163 62
sixtenalm@telia.com

Monika Käller
Övre Tappen 101, 714 94 Kopparberg
070-670 99 34
monkavi@telia.com

•Suppleanter

Lars-Olov Hermansson
Rudolfsvägen 2, 714 33 Kopparberg
0580-717 29, 070-568 31 45
lo.hermansson@telia.com

Kerstin Nyvall
Skommarvägen 22
714 32 Kopparberg

Patrik Karlsson
Västingegatan 9, 665 32 Kil
070-232 44 20
mailapatrikkarlsson@gmail.com

•Revisorer

Anna-Lena Gudmundsson
Storgruveg 7D, 714 30 Kopparberg
0580-718 16, 0703-74 76 63
annalena.gudmundsson@telia.com

Boris Gudmundsson
Storgruveg 7D, 714 30 Kopparberg
0580-718 16

•Valberedning
Styrelsen

•Programblad

Eric Ekman
e.ekman@comhem.se

Lördag 10 mars kl. 16.00, Tingshuset,
Kopparberg
Vacker musik för flöjt, viola och harpa: Claude Debussy: 
Sonate pour flûte, alto et harpe. (1916)
Arnold Bax: Elegiac Trio, för flöjt, viola och
harpa (1916)

•Ka rin Dung el, vio la, Stu di er i Köln för Ama deuskv ar tet ten. 
An ställd i Gö te borgs Sym fo ni ker, se na re i Ber gens Fil har mo -
nis ke Or kes ter, Nor ge. C:a 10 år i en stråkkv ar tett på hel tid
(Ber waldkv ar tet ten). Fri lan sar se dan länge  i Ra dio sym fo ni -
ker na, Kung li ga Ope ran, Drott ning holms Ba rock en sem ble
och i Con fi den cens (Ul riks dals) te a te ror kes ter. Va ri a tio nen
be ri kar men kam mar mu si ken lig ger nära hjär tat.

•Sa rei dah Hil deb rand, flöjt, spe lar re gel bun det i samt li ga
stör re svens ka or ke strar, fram fö rallt som stäm le da re/al ter -
ne ran de stäm le da re och har del ta git i över 30 CD-in spel -
ning ar och mäng der av TV- och ra diop ro duk tio ner

•In grid Lind skog, har pa, spe lar re gel bun det i Ra dio or kes -
tern, Kung li ga fil har mo ni ker na
och Hov ka pel let. Även solo, nu
se nast i Mo zarts flöjt och harp -
kon sert med flöj tis ten Han na
Gus tafs son och Upp sa la kam -
ma ror kes ter. Hon tyck er all ra
bäst om att spe la kam mar-
mu sik.

•Ef ter kon ser ten har Ljus nars -
bergs kam mar mu sik fö re ning
sitt års möte. Alla in tres se ra de
är myck et väl kom na!

Karin Dungel.

Sareidah Hildebrand.Ingrid Lindskog.



Med reservation för smärre ändringar.

Konsert Lördag 17 mars kl 16.00
Bångbro Folkets Hus, samt Workshop för kvinnoröster
kl 13.00–15.00
Bulgariska körklanger med
Vokalensemblen Perunika

•Pe ru ni ka är en vo ka len sem ble med
bas i Stock holm som ska pa des 2014.
Det ge men sam ma in tres set för den bul -
ga ris ka folk mu sik tra di tio nen med dess
spe ci el la sång tek nik väck te idén att bil -
da en kvinn lig vo ka len sem ble till sam -
mans med den bul ga risk föd da di ri gen -
ten Mi cha el Delt chev. En sem blen be står
av 20 sång er skor med oli ka mu si ka lisk
bak grund. De fram för ar rang e rad folk -
mu sik från Bul ga ri en i oli ka sti lar som
fram hä ver sång er nas oli ka ur sprung.

Pe ru ni ka strä var ef ter att lyf ta in tres -
set för den kraft ful la bul ga ris ka kör -
klang en i Sve ri ge ge nom egna kon ser ter
och works hops. De vill ock så för med la
den kraft som kan ut tryck as med hjälp
av den kvinn li ga sång rös ten.

Workshop för kvinnoröster
före konserten

•Alla väl kom nas! Prova på bul ga ris ka klang er för
kvin no rös ter!

•An mäl gär na till 0581-910 32 el ler tho masv lund -
kvist@gmail.com. Kö ren del tar i rös tverk sta den. Man
får stöd av de ord i na rie i re spek ti ve stäm ma.

Del ta ga rav gift 150 kr. Kon tant el ler swish. Kon sert-
bil jett ock så 150 kr.

Lyss na och läs mera här!
http://pe ru ni ka.wix si te.com/choir

Lördag 21 april kl 16.00 Tingshuset, Kopparberg
En timme av din tid. Sagor från Syrien och Europa.

•Mu sik och be rät tel ser re ser ge nom tid och rum:
möts, ut veck las och möts igen. Här blan das den ara bis -
ka lu tan Oud och den eu ro pe is ka lu tan med sa gor från
Sy ri en och Eu ro pa. 

•Moaz Bah ti ti fram för egen kom po ne rad mu sik på Oud,
den ara bis ka lu tan. Han är upp växt i Sy -
ri en och har spe lat Oud se dan 12-års ål -
dern. Han stu de ra de på mu sik kon ser va -
to ri et i Da mas kus i fem år, stu di er som
han tving a des av bry ta för att fly till Sve -
ri ge för fyra år se dan. Mu si ken är fort fa -
ran de en stor del av hans liv. Han har
till sam mans med Ma ria valt ut de sa gor
de fram för.

•Jan Jo hans son fram för lut mu sik från re -
näs san sens Eu ro pa, där styck e na byg -
ger på då ti dens vi sor och folk sång er.
Hans lutspe lan de bör ja de i den epok gö -
ran de grup pen Jo cu la to res Up sa li en ses
där han me dver ka de i 40 år. Han har
även spe lat luta och te orb i and ra en -

sem bler och va rit lä ra re vid oli ka kur ser i ti dig mu sik.

•Ma ria Se dell be rät tar
sa gor från Sy ri en och
Eu ro pa. De sy ris ka är
in sam la de i flyk ting lä -
ger i Li ba non och kom -
mer från det sy ris ka fol -
kets rika be rät tar tra di -
tion. Det är tid lö sa be -
rät tel ser för vux na som
fun nits i många ge ne ra -
tio ner och nu fö ljer med 

män ni skor na på de ras flykt. Eu ro pa
har ock så haft en rik munt lig be rät tar -
tra di tion om än inte lika le van de idag.
Många av des sa be rät tel ser finns att
läsa i böck er, men i den na före ställ -
ning väcks de till liv ge nom att be rät -
tas, pre cis som de från bör jan var –
munt li ga be rät tel ser. Ma ria Se dell är
pro fes sio nell munt lig be rät ta re, ut bil -
dad i Eng land och med en rad oli ka
be rät tar fö res täll ning ar på sin
re per toar.

Fredag 13 juli kl 14.00
Treskillingdagen 2018
på Malmtorgets
scen. Fritt tillträde

•Ma ri an ne Ska ger -
lind-Furå och Pär Furå,
två riks spel män som
med vär me och hu mor
fram för mu sik från det
be röm da fri mär kets tid.

Pär och Ma ri an ne är
myck et mångs i di ga och
goda ar tis ter, spe lar fle -
ra märk li ga och omo -
der na in stru ment och
har tur ne rat un der de -
cen ni er i Sve ri ge och i
flera delar av världen.

Moaz Bahtiti.

Jan Johansson.

Maria Sedell.

Pär Furå och Marianne
Skagerlind-Furå.

Vokalensemblen Perunika.


