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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 hösten 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

Söndag 28 oktober kl 15.00
Tingshuset, Kopparberg
Flamenco, improvisation och infall

•Pris be lön ta fla men co gi tar ris -
ten Afra Ru bi no, sång er skan
He le na Ek och ba sis ten Pe ter
Jan son i ett blän dan de vack ert,
sväng igt och dra ma tiskt möte.
Mu si ken be står av en bland -
ning av tra di tio nell fla men co,
Ma nu el de Fal la, la ti na me ri -
kansk mu sik och vi sor blan dat
med im pro vi sa tion och in fall.

Afra Ru bi no är en av en
hand full fram gångs ri ka kvinn li -
ga fla men co gi tar ris ter i värl den
idag. Ut bil da de sig på den re -
nom me ra de fla men cos ko lan
”Fun da ción Cris ti na He e ren de
Arte Fla men co” i Se vil la (Spa ni -
en). Nu me ra bo satt i Gö te borg
kom bi ne rar hon sitt ar be te som 
gi tar rist med att fö re lä sa och ge 
works hops i fla men co.

Om Afra Ru bi no:

•2015 års vin na re av ”Gui tar Pe o ple Up and
Co ming”
hem si da: http://afra ru bi noum sic.com/

”Med ditt fan tas tis ka spel och en ab so lut
orädd at ti tyd till mu sik kom mer du att gå väl -
digt långt” 

Gö ran Söll cher

Om He le na Ek:

•”He le na Ek sjung er kris tall klart och ger var -
je sång den rät ta fär gen, dy na mi ken och dra -
ma ti ken.”

Ulf Jo hans son, Gö te borgs-Pos ten 

Om Pe ter Jan son:

•”En fan tas tisk mu si ker, blän dan de vir tuos,
sam ti digt som han läg ger ner en bly tung bas.”

Jo han nes Cor nell, Da gens Ny he ter

He le na Ek och Pe ter Jan son som var och
en kom mer från helt oli ka mu si kom rå den vi -
sar hur ny ener gi kan fö das ur kon tras te ran de 
ut tryck. He le na med sin ab so lut kla ra röst har
ett ut tryck som får de mest svårs jung na fra ser 
att ver ka to talt pro blem fria. Pe ter Jan sons
bas spel kon tras te ra de mot sång en med över -
ras kan de, his nan de och vir tuo sa im pro vi sa tio -
ner. Man kän ner sig upp lyft av den na sli pa de
trio.

An ders Inge

Afra Rubino.

•Ljusnarsbergs
kammarmusikförening.
Funktionärer valda 2018

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

Kerstin Nyvall
Skommarvägen 22
714 32 Kopparberg

Nicolai Nickson
Svartviksvägen 31
714 72 Ställdalen

•Revisorer

Anna-Lena Gudmundsson
Storgruveg 7D, 714 30 Kopparberg

0739299212

annalena.gudmundsson@telia.com

Boris Gudmundsson
Storgruveg 7D, 714 30 Kopparberg

0580-718 16

•Valberedning

Styrelsen

•Programblad

Eric Ekman
e.ekman@comhem.se

Helena Ek och Peter Janson.



Med reservation för smärre ändringar.

Onsdag 14 november 19:00 Tingshuset, Kopparberg
Prästfalls-Kalle: En folk mu si ka lisk be rät tel se om spel man nen Karl Gustav Karls son
från Ljus nars berg, av och med Berg sla ger nas Spel mans gil le.

•En kväll i ord, bild och ton om Ljus nars bergs spel man -
nen och de lå tar han spe la de. Bång -
bro-Guld smeds hyt te Spel mans gil le.
1943 byt te det ta gil le namn till Berg -
sla ger nas Spel mans gil le, i syf te att
locka spel män från and ra berg sla ger.

De ur sprung li ga med lem mar na var, 
fö ru tom C-E Hart man, Jo han Gott frid
”Fri den” Mag nus son från Guld smeds -
hyt tan, Evald Amunds son och Erik
Jans son från Hafs ta samt Karl Gus tav

Karls son
(”Präst -
falls-Kal le”),
från Präst fall,
Riks spel man -
nen Carl-Erik
Hart man
(1870–1972)
från Bång bro, 
hade star tat
ett spel mans -
gil le med
nam net Bång -
bro-
Guld smeds -
hyt te Spel -
mans gil le.

Lördag 8 december kl 15.00 Tingshuset, Kopparberg
Duon Helena och Sandra underhåller med spel på kantele

•Kan te le duon be står av He le na Tuu pa nen och dot tern
San dra som under hål ler med kan te len i finsk-ka relsk
anda. Duon spe lar ur sprung li ga ka le va la me lo di er,
fol kli ga, klas sis ka, mo der na, ro man tis ka och magiska
toner på kantelen.

Kon ser ten va ri e rar med kan te le mu sik på 5-sträng ad 
och 39-sträng a de kon sert kan te le samt med an ek do ter
och be rät tel ser från epo set Ka le va la.

He le na Tuu pa nen-Hägg ström:

•He le na kom mer från en ru no sång ar släkt i Ka re len
där hen nes mor mors far var kan te le spe la re. Hon har
spe lat kan te le se dan barn do men och har länge ver kat
som solist och lärare.

Som barn spe la de hon för tu ris ter na och ba ka de
ka rel ska pi ro ger på Ru no sång ar nas Pör te i Ilo mants vid 
rys ka grän sen, vann Fin lands mäs ter skap tre år i rad
och upp träd de som so list i Jo en suu Sym fo nior kes ter
där hon spe la de so los täm man i Si be lius Tanz
Intermezzo på kantele.

Egent li gen var den kom po ne rad för har pa, men
ka pell mäs ta ren Pek ka Paa sio tyck te att i Ka re len
kun de man lika gär na spe la den på kan te le.

He le na var den för sta kan te le spe la re som spe la de
ny mu sik i Sym fo nior kes tern. Vid a re har He le na spe lat
mu sik av Pro ko fi ev, Bach, Hän del, Sa tie, De bus sy för
att nämna bara några.

Hon har tur ne rat i oli ka län der en sam och till sam -
mans med dött rar na San dra och Anni i Sve ri ge, Fin -

land, Dan mark, Tysk land, Ös ter ri ke, Slo ve ni en, Ir land,
Bul ga ri en, Lettland och Japan.

Kan te le pas sar även ut märkt i te a ter sam man hang.
Det fick stock hol mar na er fa ra när He le na spe la de
kan te le år 2003–2004 i Ka le va la-pjä sen på Stock -
holms Stads te a ter, re gis se rad av Lars Rudolfsson.

Dött rar na San dra och Anni:

•San dra och Anni bör ja de spe la 5-sträng ad kan te le
som 3-åring ar och fort sat te med stor kan te le när de var 
6 år. Re dan som 5-åring ar var de med om sina för sta
fram trä dan den
med 5-sträng ad
kan te le. Då upp -
träd de de bl. a för
kung en och drott -
ning en och Fin -
lands då va ran de
pre si dent Mau no
Koi vis to på Skan -
sen. Un der åren
har de spe lat på
ota li ga plat ser runt
om i Sve ri ge och
Eu ro pa med sin
mam ma Helena.
Ibland uppträder de 
också solo.

Sandra Häggström.

Bergslagernas Spelmansgille, april 2016: Fr v Gunnar Elfström,
Jeanette Lindmark, Curt Lindmark, Olle Magnusson, Anna Brevik Elfström,
Elisabeth Nilsson, Jonny Karlsson, Stig-Ove Vilhelmsson,
sittande fr v: Inga-Lill Ohlström, Kajsa Karlsson, Meta Erelöv.

Prästfallskalle, 1889–1959.


