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Kulturlivet i vårt län har mycket att erbjuda sin publik. Och många invånare är  
en del av den aktiva och hängivna publik som känner kulturskapandets kraft.  
Vi mår bra av mötet med konstens olika uttryckssätt.

Ibland kan vi inte själva söka oss till kulturen när hälsan säger stopp. Då måste kulturen 
kunna komma till oss. Även den som är sjuk behöver få tillgång till kulturlivet. Det är detta 
kultur i vården handlar om. Kultur i vården syftar till att läka och stärka, ge förströelse eller 
fördjupning. Att få ta del av kulturarrangemang eller genom att själva få vara delaktig i en 
skapande process, kanske i gemenskap med andra, får oss att känna oss lite mer som den 
friska människan och lite mindre som en patient.

Med olika konstnärliga uttryck bidrar kultur i vården till att göra sjukhusmiljön mer 
mänsklig. Det gagnar patienterna men kan också bidra till den goda arbetsmiljön för  
medarbetarna. Allt detta kräver förstås att kulturutbudet väljs med omsorg. I den här  
katalogen presenteras det utbud som erbjuds inom ramen för Kultur i vården.  Jag är glad 
över hur utbudet i år är än mer utvecklat.

Det är med glädje och stolthet jag konstaterar att kulturutbudet i vårt län håller en sådan 
hög nivå och har så mycket intressant att bjuda på. Min förhoppning är att programutbudet 
kommer att passa i många sammanhang och bidra till fina kulturupplevelser inom vården.
 

Anna Starbrink
Kulturlandstingsråd
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Varje år förmedlar Kultur i vården drygt 3 000 kulturupplevelser till de
som vistas en längre tid i vården, huvudsakligen vårdtagare inom geriatrik, 
psykiatri, vård i livets slutskede och barnsjukvård. Utbudet hittar du i den 
här katalogen.

Det är bland annat skaparträffar, glittriga shower, filmvisning, musik, dans 
och högläsning som väcker minnen och skapar god stämning.
 
Stockholms läns landsting förmedlar kulturupplevelser i vården eftersom 
kultur spelar en viktig roll för att värna om mänskliga värden i hälso- och
sjukvården. Konst och kultur bidrar till en välgörande miljö. Forskning 
visar också att kultur har betydelse för människors livskvalitet och kan  
vara en resurs för vård och rehabilitering. Kulturen bidrar till att skapa  
sociala sammanhang, livskvalitet och en meningsfylld vardag.
 
För att öka kunskapen om kulturens betydelse i vården utvecklar kultur-
förvaltningen ett kompetenscentrum för kultur och hälsa inom vård  
och äldreomsorg. Syftet är att långsiktigt lyfta in konst och kultur i  
olika verksamheter i vården och skapa samverkan. Genom att arbeta  
med pilotprojekt och metodutveckling tillsammans med forskning inom 
medicin, samhällsvetenskap och humaniora skapar vi förutsättningar 
för ökad kunskap om hur kultur påverkar oss. Ett lyckat projekt har varit 
kultur förvaltningens samarbete med smärtrehab på Danderyds sjukhus 
där man provat Kultur på recept – kulturaktiviteter som en del av  
rehabiliteringen för personer med långvarig smärta.

En dos kultur tack!

”Ska jag bli inlagd  
på sjukhus igen så ska  

jag banne mig bli inlagd  
på en torsdag när du har  

högläsning här!”

En vårdtagare efter  
Kultur i vårdens lässtunder
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Grundförutsättningar
Utbudet i den här katalogen riktar sig till de som vistas  
en längre tid inom vården i Stockholms län.

Landstingets vårdenheter kan beställa helt utan debitering.

Kommuner och övriga huvudmän kan beställa till en reducerad  
kostnad som är 50% av priset.

Kommuner och övriga huvudmän kan beställa program med skapar- 
träffar till en reducerad kostnad som är 70% av priset.

Vid blandat huvudmannaskap eller vårdenheter där landstinget köper  
platser får man betala enligt proportionella procentsatser.

Stockholm läns landsting subventionerar verksamheten med offentliga medel  
för att verka för en utveckling av kulturens hälsofrämjande effekter.

De offentliga medlen budgeteras årligen.

Längd på programmen som är angivna i katalogen är cirkatider.

Diskutera önskemål om annan längd på programmet med kontaktpersonen.

Varje vårdenhet kan göra upp till åtta subventionerade beställningar per år.

Beställningar kan inte göras till personalkonferenser, fester eller liknande.

1
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Beställning
Var ute i god tid!

Beställningar för 2018 kan tidigast göras i november 2017.

Nya beställare ska kontakta Kultur i vården för registrering.

Välj program och tid.

Hör av dig till kontaktpersonen för programmet och kom överens om upplägg  
och preliminärt datum.

Fyll i och skicka in beställningsblanketten som finns på www.kultur.sll.se.

Bokningen är definitiv när du har fått en bekräftelse från Kultur i vården.

Kontrollera att bekräftelsen stämmer med önskad grupp, dag och tid.

2
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3 Genomförande
Du som beställer programmet ska se till att det är väl  
förankrat hos personalen, eftersom programmen är beroende 
av personalens närvaro.

Det ska finnas en ansvarig person på plats.

Ta kontakt med kulturutövaren före bokat datum för att 
säkra att allt är rätt förberett inför programmet.

Läs mer om förberedelse under Fakta, vid respektive program.

För att annonsera kulturupplevelserna finns affischer på 
www.kultur.sll.se.

Återbud senare än tre vardagar före bekräftat datum 
debiteras enligt prislistan. Landstingets vårdenheter debiteras 
50% av priset i prislistan.
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4
Genomförande

Efter programmet
Fyll i utvärderingsblanketten och skicka den till oss.  
Blanketten finns på www.kultur.sll.se.

Det är av stort värde för oss att få veta vad ni tycker om programmen.

Kultur i vården fakturerar er som är betalande beställare månadsvis.

Om ni ändrar fakturauppgifter ska ni kontakta Kultur i vården omgående.

Prislista på samtliga program i katalogen kan ni få genom Kultur i vården.
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Kultur-
upplevelser

BARN
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ALIEN DANCE COMPANY
Drömmer jag? – en dansföreställning

Iförda pyjamas och med kuddar i högsta hugg tar dansarna 
oss genom drömmar om djur, yrken, sporter och kuddkrig.

Föreställningen frågar sig om det finns omöjliga drömmar 
och vad som händer om mardrömmen blir verklighet.

Dansarna möttes under utbildningen på Balettakademien 
och har sedan 2011 turnerat runt om i Sverige.

FAKTA
Programmets längd: 30 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas alltid med. Golvyta: 4x4 meter.

KONTAKT
Elina Elestrand 
073-534 18 10 
elina@aliendancecompany.se 
www.aliendancecompany.se
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FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas alltid med.

KONTAKT
Anders Lindahl 
073-366 57 71 
monster@halsoverhuvud.com 
halsoverhuvud.com

ANKAN OCH TOTTEN
Mikromusikalen Ankensteins Monster

Doktor Ankenstein är ensam och olycklig men 
bestämmer sig för att bygga en kompis. Han behöver 
hjälp av publiken för att veta vilka kroppsdelar som 
behövs för att en monster kompis ska fungera. 
Vissa kroppsdelar kan ersättas med hjälpmedel men 
doktorn vet inte vilka som går att ersätta, barnen 
måste hjälpa honom. Ankensteins Monster är en  
spännande, rolig och berörande liten musikal för 
alla som inte är som alla andra.

Anders Lindahl, Ankan och Tomas Strömberg, 
Totten, driver Nöjeskompaniet Halsöverhuvud. 
De har skrivit och producerat musikteater sedan 
2004.
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BLIXTAR OCH DUNDER, 
MAGISKA STUNDER
Upptäck Vivaldis årstidsvärld

En stråkkvartett tar med barnen till en ljudvärld med  
djur och natur. En berättelse om när Antonio Vivaldi 
undervisade i en flickskola där alla spelade musik
instrument är ramen för programmet. Ett troll som vill 
utveckla Vivaldis musik dyker upp och bidrar till att ljud av 
regndroppar och fågelkvitter skrivs in i noterna.

Birkedalkvartetten består av:
Gunilla Birkedal Lindberg – violin
Elsa Wikström – violin 
Anna Manell – viola 
Stina Petersson – cello 

Alla är utbildade på masternivå på Kungliga  
Musik högskolan och Det kongelige danske  
musikkonservatorium. Nu frilansar de i  
landets ledande symfoniorkestrar och  
barockensembler men även i egna projekt.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Anna Manell 
070-247 80 73 
annamanellmusic@gmail.com 
http://gunillabirkedal.se/ensembler.html
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FAKTA
Programmets längd: 30 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas alltid med. Helst trägolv.
KONTAKT
Claire Parsons 
070-827 41 80 
claireparsonsdans@gmail.com
www.claireparsons.com

CLAIRE PARSONS CO
Marmelad – dans och cirkus

Marmelad är en mumsig, mjuk och sensorisk föreställning 
kring att mötas, vändas och röras runt med dans och cirkus. 
Världen utforskas upp och ned, bakom och framför, genom 
kropp, öga, känsla och smak. Med poetiska rörelser, cirkus 
och Fellini musik dansar Mira Björkman och Viktor 
Gyllenberg. Olof Carlsson sköter musiken  
på scenen.

Målgrupp: Från 2 år.

Mira Björkman – dans 
Viktor Gyllenberg – dans
Olof Carlsson – teknik

Claire Parsons Co  gör barn- och ung doms-
föreställningar som är poetiska, sinnliga 
och ofta med delaktig publik. Gruppen 
blandar dans, mjuk cirkus med visuellt 
musikaliska äventyr. 2015 fick de motta 
Svenska Teaterkritikers Danspris  
för sitt innovativa och konstnärliga arbete 
för ung publik.

UTGÅR 2018
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EN RAPP ÖNSKEHOW 
MED LINDA
En fartfylld  och färgstark show  

Med partyhattar, glittriga klänningar och alldeles 
förträffligt färgglada byxor bjuder Linda Rapp på ljuvliga 
barnvisor, häftiga schlagers och dagens populära hits.  
Om man vill får man vara med och spela, dansa och sjunga 
eller bara lyssna till Herr Zebrasaxofonens solo.

Med Lindas personlighet och musik får barnen möjlighet 
att glömma tiden för en stund och alla får önska sina  
favoritlåtar.

Linda Rapp är skådespelerska, artist och musiker.  
Hon tilldelades 2015 Sällskapet Stallbrödernas stipendium 
för sin förmåga att få med sig publiken med musik och prat 
på ett mycket underhållande sätt. Linda driver artistskola 
och blev 2015 tilldelad Blå vågen-stipendiet för sitt engage-
mang i den. Hon spelar tenorsax, sjunger och tar gärna  
en sväng med dragspelet.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter

KONTAKT
Linda Rapp 
070-819 71 32 
l.rapp@telia.com 
www.lindarapp.se
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HISTORIEBERÄTTARNA
Från berättelse till filmanimation

Deltagarna berättar en historia eller uttrycker en känsla.  
De skapar sin historia fritt utifrån sina egna villkor och  
fantasi. Till hjälp finns lyhörda pedagoger.

Ur en väska full av material skapas karaktärer och världar  
som med hjälp av en kamera animeras till en kort film.  
Skaparträffen avslutas med en filmpremiär. Med deltagarnas 
godkännande finns möjlighet att lägga upp filmerna på en 
hemsida. Inga förkunskaper krävs, alla har något att berätta. 
Skaparträffarna är flexibla och anpassas efter deltagarna.

Pedagogerna Anusha C Andersson, Hillevi Duus och  
Tove Möller har många års erfarenhet av att jobba med barn 
och unga inom film, animation, radio, litteratur och musik. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter. 
Tekniska upplysningar: All teknik tas med.

KONTAKT
Anusha Caroline Andersson 
073-729 10 40 
historieberattarna@gmail.com 
www.historieberattarna.se

SKAPARTRÄFFAR
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HÖR DU VINDEN?
En fartig och finurlig dansföreställning  
med rytm, musik och sång

En pojke färdas i snålblåsten. Hinder tornar  
upp sig, det krävs mod och knipslughet att 
ta sig förbi.

Föreställningen kan följas av en dansverkstad 
där deltagarna får prova på rörelser och sjunga. 
Föreställningen kan spelas i sin helhet eller delas 
upp och varvas med interaktiv dans och musik. 
Koreografi: Ingrid Olterman.

Programmet framförs av dansaren Micke Strid  

och en slagverkare.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Golvyta:  
5x5 meter, ej sten eller betong.

UTGÅR 2018
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JAZZMAGI MED FRILUFT
Improvisationsjazz – ett kontrollerat kaos

Tre frustande blåsinstrument låter sig förvillas i jazz,  
improvisation, känslor och värderingar. Ett lätt surrealistiskt 
program där ingenting är omöjligt. Publiken och musikens 
kraft tillåts leda händelseförloppet. Ingen sinnesstämning är 
förbjuden och reptilhjärnans sekundsnabba val lyfter publi-
ken till jazzens magiska himmel. Jazzens historia vävs in på 
ett fantasirikt och lekfullt sätt, publiken får höra om musik-
stilens olika epoker och spelsätt.

Staffan Findin – trombon
Jonas Lindeborg – trumpet
Andreas Andersson – saxofon

Tre musiker som spelat med såväl Kungliga Filharmonikerna 
som Björn Skifs, Bolibompa, Taylor Swift, SvenBertil Taube, 
Ariana Grande och Tommy Körberg med flera. De har också 
jobbat på teatrar, med musikaler och TV-produktioner som 
Allsång på Skansen, Så ska det låta och Melodifestivalen. 
Trion figurerar även i bandet bakom Monica Zetterlund i 
filmen om hennes liv.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter

KONTAKT
Staffan Findin 
070-172 60  40 
staffanfindin@gmail.com 
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LIVEKONSTKOLLEKTIVET MELO
Spåra – en interaktiv dansföreställning 

Barfota genom ett landskap av mattor förflyttar sig barnen 
runt i rummet, till nya perspektiv och olika sätt att delta i 
upplevelsen. Tillsammans med livekonstkollektivet MELO 
skapar barnen ett föränderligt scenrum, dansar och lämnar 
avtryck.  

Spåra låter barnen uppleva dans på nära håll, förmedla lust  
till eget skapande och förstärka medvetenheten om rörelse, 
rumslighet och kroppskännedom. Spåra är särskilt riktad  
till barn som har begränsningar i sina rörelsemöjligheter.  
I dialog med beställaren anpassar livekonstkollektivet  
MELO föreställningen efter barnens behov och åldrar samt 
efter lokalen. Spåra framförs av fyra dansare.

MELO är ett konstnärskollektiv som arbetar med sceniska 
verk, installationer, vandringar, musik med mera. Gruppen 
startades 2005 av dansarna Sara Soumah och Melina 

Mastrotanasi. MELO består också av Anders Jacobson,  
Ola Hjelmberg och Josef Palm.

FAKTA
Programmets längd: 35 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren. Golvyta: 12x12 meter, ej betonggolv.

UTGÅR 2018
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LÅNGSJÖ TEATER
Den lilla Fiskaren 

Föreställningen bygger på den kända folksagan om fiskaren 
som får upp en magisk fisk i båten. Det är en fisk som kan upp-
fylla alla hans önskningar. Men vad ska man önska sig om allt 
som man kan önska slår in? Och vad händer om önskningarna 
blir för stora? På ett lekfullt och interaktivt sätt tar föreställ-
ningen upp vad som kan hända om människans girighet får 
bestämma. Fyra personer från gruppen genomför programmet.

Långsjö teater arbetar med rörelse, clownteknik, musik  
och berättande. Med humor, interaktion och närvaro  
blandas stort och smått i ett angeläget tema.

Långsjö teater består av:
Maria Magdolna Beky Winnerstam

Jonatan Ed

Kristina Sahlberg

Annika Lykta

David Carmel

Med utgångspunkt från olika sceniska bakgrunder
inom fysisk teater, berättande, clownteknik och mask, 
folkmusik och indisk kathakali dans berättar gruppen 
angelägna historier på scenen.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Golvyta: 4x4 meter.

KONTAKT
Annika Lykta 
073-617 31 73 
kontakt@langsjoteater.se 
www.langsjoteater.se
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LÄNGRE ÄN LÄNGST
Ett rymdäventyr med Ensemble Yria

Frågor som vad är en evighet och hur många stjärnor det 
egentligen finns berörs i föreställningen. Med utgångspunkt 
från barns frågor om rymden bjuds de in till en musikalisk 
fantasi med sång, rytm och rörelse som sträcker sig ända in i 
oändligheten. I en sammanflätning av astronomi och poesi 
skapas en föreställning där stora frågor och många sinnen 
berörs. Sången och rörelsen står i centrum men publiken får 
också höra piano, gitarr och  
slagverk. Musiken är skriven av 
Ensemble Yria. Målgrupp: 3–9 år.

Ensemblen består av Britta Forslund, Cecilia Olsson, Sara 

Ohlzon, Karin Westberg, Emil Westberg och Madeleine 

Wittmark. Alla alternerar i föreställningen. Medlemmarna är 
utbildade konstnärer och musiklärare med rytmikprofil.

FAKTA
Programmets längd: 25–35 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs 
på plats. Digitialpiano tas endast med på 
begäran från beställaren.  

KONTAKT
Madeleine Wittmark 
070-352 75 99 
info@ensembleyria.se 
www.ensembleyria.se
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MATTVÄVERSKAN OCH DEN 
FLYGANDE MATTAN
Musikberättelse med världsmusik

Gruppen Parizad presenterar en musikberättelse om flickan 
Maryam som är 15 år och bor med sin mamma i en liten by.  
På dagarna går Maryam i skolan och på nätterna väver hon  
en matta av siden. När hon äntligen är färdig med mattan 
somnar hon av utmattning och börjar drömma.

I föreställningen får vi höra musik från bland annat Iran,  
Bulgarien och Sverige. Målgrupp: 5–12 år.

Regi: Elisabet Ljungar. 

Parizad består av:
Pari Isazadeh, persisk singer/songwriter, är skolad inom den 
klassiska persiska musiktraditionen och komponerar musik i 
egen unik stil. 

Sonya Bakoeva, bulgarisk folksångerska  
och tapanspelare, (tapan är en bulgarisk  
trumma) är utbildad vid Academy of  
Music, Dance and Fine Arts i Plovdiv,  
Bulgarien.

Karolina Weber Ekdahl, violinist, är utbildad på musikhög-
skolor i Malmö och Holland samt vid Edsbergs Slott och Kung-
liga Musikhögskolan.

Miriam Oldenburg, dragspelare och pianist, är frilansande 
musiker inom olika stilar som klezmer, folk- och världsmusik 
samt kabaré. 

Isabel Blommé, cellist, spelar både kammarmusik, folk- och 
världsmusik. Hon är medlem i Stahlhammer Klezmer Classic 
Trio och stråkkvartetten Indra. 

FAKTA
Programmets längd:  
40–45 minuter
Tekniska upplysningar:  
En karmlös stol.

KONTAKT
Pari Isazadeh 
070-734 08 42 
pari_isazadeh@hotmail.com 
www.parizad.se
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MUSIK OCH RYTMIK 
Skaparträffar med sång och rörelse

Tillsammans med barnen bygger Frida Grundel en stor  
xylofon i trä, när bygget är klart får alla spela på den. Barnen 
får upptäcka hur den fungerar och varför den låter. En värld av 
klanger och rytmer skapas, dessa både livar upp och lugnar 
sinnena.
 
Sång, rytm, klang och fantasi är tillgängligt för alla oavsett 
förutsättningar. Deltagarna kan antingen bygga  
och spela eller bara lyssna.

Frida Grundel är rytmikpedagog utbildad 
på Kungliga Musikhögskolan. Hon är även 
verksam som sångerska och medlem i 
Romeo & Julia Kören.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 90 minuter.

KONTAKT
Frida Grundel 
070-110 41 28 
fridagrundel@hotmail.com 
www.fridagrundel.com

SKAPARTRÄFFAR
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Målarverkstan erbjuder bildarbete med fokus på trivsel och 
skapande. Genom möjligheten att få uttrycka sig i färg och 
form kan deltagarna få en ny upplevelse på avdelningen under 
sjukhusvistelsen. Kreativt arbete kan vara stärkande för  
individen och ge motorisk träning. 

Verksamheten vänder sig till hela familjen. Inga förkunskaper 
krävs.

Jeanette Omra leder verksamheten i samarbete med  
Joakim Lindgren. 

Målarverkstan har funnits sedan 1997. Verksamheten bedrivs 
idag på sjukhus och hospices för barn och vuxna.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 120 minuter.
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas 
endast med på begäran från beställaren.

KONTAKT
Jeanette Omra 
070-717 60 73 
jeanette.malarverkstan@gmail.com 
www.målarverkstan.nu

En plats för lust, samvaro och kreativitet

MÅLARVERKSTAN
SKAPARTRÄFFAR
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PYSSELBYRÅN
Skapande verksamhet

Pysselbyrån erbjuder möjlighet att skapa på sitt eget sätt.  
Det kan vara kul, pilligt, stort eller helt enkelt bara härligt.

Med hjälp av olika material som lockar fantasin och  
skapar lusten, kan man väcka sin kreativa sida och hitta  
det uttryck som passar bäst i stunden. Ledarna anpassar  
sig till deltagarnas förutsättningar och är lyhörda för  
speciella önskemål. Det blir en trevlig stund med  
varierande teman kring pyssel, från vattenfärg till lera  
och scrapbooking. 

Inga förkunskaper krävs – här kan alla skapa. 

Pysselbyrån består av Simon Lingmerth, Lou Könik,  
Mia Lundell och Anna Bäckström. 

Tillsammans har de många års erfarenhet av kreativ  
verksamhet och god vana av att möta patienter på  
deras nivå.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 120 minuter.

KONTAKT
Simon Lingmerth 
073-919 14 67 
info@pysselbyran.se 
www.pysselbyran.se

SKAPARTRÄFFAR
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REMAKE

Dekorera en fotoram, skapa ett eget träd eller gör ett armband 
av gamla leksaker. Vidga synen och fantasin på vad som är 
skräp och vad som går att återanvända – se nya möjligheter 
med gamla saker.

Målgrupp: 5 år och uppåt. Träffen anpassas efter deltagarnas  
intressen och förutsättningar.

Välj bland följande teman: 
Till rummet
Dekorera en fotoram med valfritt material.  
Gör ett livsträd i kruka. 

Accessoarer
Gör armband, dekorera skärp, diadem, nyckelringar med 
mera av exempelvis tygblommor eller knappar. 

Konstverk
Skapa ett gemensamt konstverk av gamla leksaker. Barnen får 
lära sig om färguppfattning, komposition och hur det är att 
samarbeta i grupp. Upplev känslan av att vara delaktig i ett 
permanent konstverk. Storlek, form och tema på konstverket 
anpassas efter plats och önskemål. 

Fantasikompis
Tillverka en fantasifigur genom att använda olika delar av 
dockor, figurer, plastdjur eller leksaker som sedan kan målas 
och dekoreras. Deltagaren kan skriva en kort text och berätta 
om sin figur.

Maria Westerberg Pedroso är designer, konstnär och  
programledare för barn. Hon har i flera år arbetat med projekt 
och uppdrag med inriktning på återvunnet material.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 90 minuter.
Tekniska upplysningar: Material ingår.

KONTAKT
Maria Westerberg Pedroso 
070-400 25 22 
info@mariawesterberg.se 
www.mariawesterberg.se

Skapa nya och funktionella saker av gamla prylar

SKAPARTRÄFFAR
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ROMEO & JULIA KÖREN
En musikalisk lek med glädje, luta och sång

En liten bit av renässansen kommer på besök med en kvartett. 
Musiken bildar en magisk bubbla av klingande lutspel och 
stämsång från en annan tid. Dans, musik, kärlek, glädje och 
en nypa slagsmål – allt fanns redan under renässansen. 
Improvisationen överraskar och bryter mot det förväntade.

Efteråt svarar gruppen gärna på frågor och berättar mer om 
den konstiga gitarren, de fina klänningarna, det märkliga språk 
de sjunger på eller varför gruppen heter Romeo & Julia Kören.

Romeo & Julia Kören har funnits i 25 år och har bland annat 
hunnit turnera i 35 länder, uppträda på ett prinsessbröllop 
och på fem Nobelfester. Deras lekfulla sätt att framföra renäs-
sansens musik uppskattas lika mycket av barn som av kungar. 

FAKTA
Programmets längd: 30–40 minuter 

KONTAKT
Urban Wedin 
070-239 30 23 
romeo_julia@dramaten.se 
www.romeo-julia.se
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SPELDOSAN
Musikprogram med vevande och sång

I programmet får deltagarna träffa Micaela Gustafsson 
och hennes stora speldosa. Barnen får hjälpa till att dra 
upp den med en vev och när musiken kommer igång 
dyker Micaela upp likt gubben i lådan genom spel-
dosans tak. En rad lekfulla små scener följer och för 
varje låt presenteras en ny karaktär som berättar sin 
historia. Mellan låtarna får barnen hjälpa till att veva i 
gång speldosan. 

Speldosan baseras på barnlåtar från Micaelas CD.  
En samling sånger fulla med roliga rim. Man får bland 
annat träffa en vindögd krokodil, en busig prinsessa 
och en ko som tycker att sommaren är alldeles för 
varm.

Micaela Gustafsson arbetar både med barnteater och 
olika barnmusikprojekt.

FAKTA
Programmets längd: 30 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Micaela Gustafsson 
070-278 51 95 
mail@micaela.se
www.micaela.se
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SÅNGER SOM KÄNNS
Finurligt musikprogram med mjuk framtoning

Sofia Pettersson och Anna Landström sjunger 
om såväl stora som små känslor. Tillsammans 
har de skrivit text och musik till underfundiga 
låtar som utgår från barnens perspektiv. Vi får 
höra om längtan efter ett borttappat gosedjur, 
pirret i magen när man är lite kär eller ilskan 
över att ligga i sängen och vara sjuk.

Sofia Pettersson, sång och Anna Landström, 
sång och piano, är frilansande musiker utbil-
dade på musikhögskolan. De har musicerat 
ihop under flera år och gjort konserter för  
både barn och vuxna. 

FAKTA
Programmets längd: 30–40 minuter 
Tekniska upplysningar: En karmlös stol. 
Digitialpiano och ljudanläggning tas alltid med. 

KONTAKT
Sofia Pettersson 
070-422 98 67 
sofiavoice@gmail.com 
www.sofiaochanna.se
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TITTI SJÖBLOM & EHRLING ELIASSON
Önska sånger och sjung med

Med sång och musik kan man för en stund glömma att man 
har ont och få möjlighet att känna sig gladare i både kropp och 
själ. Med lite försiktigt bus lockas barnen till skratt.

Välj bland följande program:
Våra käraste barnvisor
Ett varsamt, mjukt, busigt och kul program med sånger av 
bland andra Astrid Lindgren och Alice Tegnér. Visor som  
Blåsippan, Bä, bä, vita lamm, Sjörövarfabbe och många fler. 
Ibland sjunger barnen sin favoritvisa för Titti och Ehrling och 
ibland hittar de på sånger tillsammans med barnen.

Julsånger
Melodier med tomtar, renar, julklappar och stjärnor.

Titti Sjöblom har sjungit barnvisor med sin mamma Alice 
Babs sedan tidig ålder. Ehrling Eliasson spelar gitarr och 
sjunger. De har spelat för barn i många år. 

FAKTA
Programmets längd: 30–40 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
tas endast med på begäran från 
beställaren. 

KONTAKT
Titti Sjöblom
070-372 94 04
info@seaflowermusic.se
www.seaflowermusic.se
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TRUBBEL I TRÄDGÅRDEN
Interaktiv berättarföreställning

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas alltid med.

KONTAKT
Eric Rusch 
070-979 45 66 
boka@trubbelitradgarden.se 
www.trubbelitradgarden.se

Erik berättar historien om trädgårdstomten Flora som bodde 
hos farmor. Flora hjälpte till med allt som behövde göras där. 
Ingen hade någonsin sett henne för hon var bara vaken om 
natten när alla sov. En dag upptäckte farmor att alla hennes 
bin hade försvunnit. Skulle Flora kunna hjälpa till att hitta 
dem? 

Trubbel i trädgården är en interaktiv och lekfull berättar-
föreställning, en magisk saga om att ta hand om natur och 
miljö. Publiken får möjlighet att medverka i  
föreställningen. Tillsammans med barnen  
byggs sagans miljöer upp.

Eric Rusch är skådespelare, manusförfattare och regissör, 
främst inriktad på barnteater. Han har arbetat med  
interaktiv och pedagogisk barnteater sedan 2003.



35

VATTENMANNEN OCH SPEED
Sång och prat om vatten och hav

Dykarna Vattenmannen och Speed hälsar på ovanför 
vattenytan med sin proppfulla vagn. De spelar musik, 
gör märkliga konster och berättar om livets källa  
– vatten. 

Med särskilda tilltal, musik och rekvisita har de skapat 
ett koncept och en egen genre inom underhållning för 
barn. Programmet innehåller också kända melodier 
från TV-programmet Vattenmannen och Speed.

Robert Cronsioe, Vattenmannen, spelar synt, gitarr, 
dragspel, trummaskin med mera. Han har turnerat med 
bland andra The Cardigans, Joakim Thåström samt 
medverkat i flera produktioner med teatergruppen BUS, 
Barnens Underjordiska Scen.
 
Tomas Hirdman, Speed, spelar gitarr och sjunger.  
Han har skrivit musik till SVT:s Barnkanalen, bland 
annat till programmet Hotell Kantarell samt skrivit och  
producerat en mängd CD för barn.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Tomas Hirdman 
070-789 17 69 
tomashirdman@gmail.com 
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ZIGGAZING 
Musikäventyr med Ensemble Yria

Vännerna Zigga och Zing packar kappsäcken och drar iväg 
tillsammans med Draken Pyr och Tande Tusenfoting. Kapp-
säcken förvandlas till en ankdamm som tar oss till det stora 
havet där vågorna gungar och bubblorna bubblar. En upp-
täcksfärd där alla får vara med och svänga loss när Ensemble 
Yria bubblar, trollar, kvackar som ankor och flaxflyger ända 
till Draken Pyrs grotta. Målgrupp: 1–6 år.

Karaktärerna framförs av två medlemmar ur Ensemble Yria 
som består av Britta Forslund, Sara Ohlzon, Cecilia Olsson, 
Karin Westberg och Madeleine Wittmark. Medlemmarna är 
utbildade konstnärer och musiklärare med rytmikprofil.

FAKTA
Programmets längd: 25–35 minuter 
Tekniska upplysningar: Digitialpiano tas alltid med. 
Ljudanläggning tas endast med på begäran från 
beställaren. Golvyta: 4x3 meter. En karmlös stol.

KONTAKT
Madeleine Wittmark 
070-352 75 99 
info@ensembleyria.se 
www.ensembleyria.se
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Kultur-
upplevelser

UNGDOMAR OCH VUXNA
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ALLA HAR GLÖMT
Favoritlåtar som sällan hörs

Petra Wahlgren, Lasse Risberg och Magnus  
Ludwigsson bjuder på gamla låtar som sällan 
hörs, bland annat från HasseåTage, Beppe  
Wolgers, Povel Ramel och Olle Adolphson.  
Trion framför även Beatles i sin egen tappning. 
Låtarna varvas med anekdoter och minnen från 
egna möten med många stora artister.

Petra Wahlgren, sång och fiol, har turnerat med 
Magnus Carlsson, Jessica Andersson, Sonja 
Aldén och Micke Rickfors. Hon jobbar även med 
den egna föreställningen Barnkalaset där hon 
skrivit text, musik och manus.
 
Lasse Risberg, bas, gitarr, sång och cello, har 
under 25 år turnerat med många kända svenska 
artister samt en hel del internationella storheter.

Magnus Ludwigsson, piano och kapellmästare, 
har under många år jobbat bland annat Henrik 
Åberg och Jack Baymoore samt i föreställningen 
Elvis Forever och julturnén Christmas Night.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano 
och ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Magnus Ludwigsson
070-877 53 30
jmmusik1@gmail.com
www.jmmusik.se
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ALLA TIDERS STRÅKKVARTETT
Den sjungande stråkkvartetten

Gruppen bjuder på finstämd och svängig musik, blandad  
med sång, ofta i egna arrangemang. Man kan få höra allt från 
klassiska pärlor med jazz och visor till schlager och pop.

Välj bland följande program:
Populärmusik i stråktappning
Godingar från 1950-, 60- och 70-talen med bland andra  
Lill-Babs, Abba, HasseåTage och Elvis.

Musikalisk tidsresa
En blandning av musik från 1500-talet via Vivaldi och Grieg 
till vår tids musik som exempelvis jazz, tango och schlager.

Klassiska pärlor
Som på ett mysigt café där musikkapellet spelar välkänd 
klingande musik. Det kan bjudas på Mozarts Eine kleine 
Nachtmusik, Carmen av Bizet eller Scott Joplin.

Årstidsmusik
Anpassade program för advent, Lucia, jul, midsommar eller 
annan högtid.

Malin-My Wall – violin och sång
Hanna Wiklund – violin och sång
Nora Roll – viola och sång
Magdalena Mårding – cello och sång

Alla tiders stråkkvartett har spelat och sjungit ihop i 10 år. 

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar:  
En karmlös stol.

KONTAKT
Magdalena Mårding
070-910 87 92
magdalena.marding@gmail.com
www.kvartetten.nu
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ANNA & CONRAD
Hits från ett sekel

Anna och Conrad Boqvist har valt ut svängiga och  
populära låtar från 1915 till 2015. Det kan bli allt  
från Snoddas och Ulla Billquist till Elvis, Cher och  
Måns Zelmerlöw. Programmet innehåller både  
stillsam musik men även lite mer fart. Utstrålning, 
energi och spontanitet präglar deras framföranden. 
Musiken anpassas efter publikens önskemål.

Anna Boqvist, musikalartist, är utbildad vid 
Balettakademien i Göteborg. Hon har jobbat i  
20 år som sångerska och dansare med artister som 
Björn Skifs, Lena Philipsson, Carola, Ace of Base 
och Måns Zelmerlöw samt som körsångerska i 
Melodifestivalen och Eurovision Song Contest.

Conrad Boqvist, gitarr, är utbildad på Kungliga 
Musikhögskolan. Han har delat scen med artister 
som Paul Simon, Gloria Gaynor, Alcazar, Thomas 
Ledin och Nils Landgren.

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren. Två karmlösa stolar.

KONTAKT
Conrad Boqvist
070-817 73 15
conrad.boqvist@gmail.com
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ARKIVFILM
Minnen och skratt genom  
korta filmer från förr

Filmvisning med teman som till exempel hur det 
såg ut i hemmet förr och vilka hjälpmedel som 
fanns. Kanske diskuteras vem som gjorde vad. 
Programmet väcker minnen till liv och stimule-
rar till fortsatta samtal.

Filmerna som visas kan vara journal-, reklam-, 
informations och husmorsfilm som förr främst 
sågs på bio. Programmen sätts ihop med tanke 
på att de ska kunna intressera de flesta oavsett 
kön och bakgrund. En erfaren filmpedagog  
håller i visningen och samtalar med publiken 
som är delaktig utifrån sin förmåga.

Att personal är med under visningen är viktigt, 
inte minst för att kunna fortsätta samtalen 
efteråt. Vid tidigare visningar har många  
spännande samtal uppstått.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 60 minuter.
Grupp: Max 20 deltagare samt personal.
Tekniska upplysningar: Filmen visas på stor duk 
med bra ljud. Erik Fernström ansvarar för tekniken. 

KONTAKT
Erik Fernström
070-458 27 67
erifer66@gmail.com 

SKAPARTRÄFFAR
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AVENUE
Låt dig ryckas med av svängiga toner

Gruppen Avenue bjuder på jazz, evergreens, dansmusik eller 
ett julprogram.

Välj bland följande program:
Pärlor ur jazzen och omtyckta evergreens
Några av de mest kända låtarna av ikoner som Frank Sinatra, 
Louis Armstrong, Paul Anka med flera. Med bandets sväng är 
det svårt att inte ryckas med och stampa takten.

Till Dans
Ovanstående program anpassas till en mer dansant  
repertoar med musik av bland andra Elvis och Louis  
Prima samt folkkära dansbandsklassiker.

Julprogram
Avenue presenterar jullåtar som White Christmas,  
Let it snow och Jingle Bells i härliga jazzversioner.

Jakob Sollevi – sång 
Filip Ekestubbe – piano
Niklas Fernqvist – bas
Carl Ottosson – trummor

Gruppen bildades 2008 under gemensamma studier  
på Kungliga Musikhögskolan. När medlemmarna  
inte framträder med Avenue frilansar de flitigt på den  
svenska musikscenen.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.
Digitalpiano tas endast med på begäran från beställaren 
Ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol.
 
KONTAKT
Jakob Sollevi
073-997 85 01
jakob.sollevi@gmail.com 
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BALLADER OCH STÄMNINGSFULL 
POP OCH ROCK

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano  
och ljudanläggning tas alltid med. 
En karmlös stol.

KONTAKT
Karolina Andersson 
070-447 46 09
andersson-karolina@hotmail.com 

Med uttrycksfulla röster framför Karolina Andersson 
och Ivan Höglund egenskrivet material och covers från 
flera genrer, till exempel låtar av Simon & Garfunkel, 
Bon Jovi, Helene Sjöholm och Gunilla Backman. Med 
stämsång, piano och gitarr framförs programmet på 
svenska och engelska. Programmet bjuder på både 
känslomässigt djup och lättsamhet.

Karolina Andersson är sångerska och utbildad vid 
Kungliga Musikhögskolan. Hon är verksam som  
sångpedagog, frilansande sångerska och pianist med 
musikal, pop och jazzsång i bagaget.

Ivan Höglund är sångare, låtskrivare, gitarrist och  
producent. Med stort röstomfång och riv i rösten har 
Ivan turnerat världen över med rockbandet Pretty Wild. 
Han är också utbildad vid Kungliga Musikhögskolan.

Melodiös musik för alla åldrar
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FAKTA
Programmets längd: Varierande.  
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
tas alltid med.

KONTAKT
Erik Fernström
070-458 27 67 
erifer66@gmail.com  
www.bio-dax.se

BIO-DAX
En riktig bio-känsla

Välj bland följande program:
Hemmabio
Få årets biosuccé hemlevererad på storbild med bioljud.  
Programmet erbjuder ett brett utbud från såväl de svenska 
som de utländska större filmbolagen. Allt från kortfilmer till 
gamla klassiker kan beställas. BioDax presenterar filmen i 
korthet och ser till att den rullar igång på plats.

Allsångs-karaoke
Istället för film visas rullande sångtexter på storbildsduken. 
Under Erik Fernströms ledning sjungs de traditionella 
svenska allsångslåtarna till förinspelad musik.

Erik Fernström är både en film och allsångsentusiast med 
lång erfarenhet av att ordna fram passande filmer och  
arrangera allsångsstunder i vården. Ring Erik för mer
 information om utbudet. 



45

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter

KONTAKT
Nigel Harvey 
08-545 703 08 
nigel.harvey@musikaliska.com 
www.musikaliska.com

BLÅSARSYMFONIKERNAS 
BLÅSARKVINTETT
Från klassiskt till visa

Kvintetten blandar utsökt musik från början av 1800-talet 
med älskade visor av bland andra Evert Taube, Olle Adolphson 
och Birger Sjöberg. Musikerna berättar om musiken och  
bjuder in publiken till aktivt lyssnande.

Per-Markus Heggestad – flöjt 
Eva-Karin Axelsson Hellander – oboe
Anders Emilsson – klarinett 
Peter Gullqvist – fagott 
Anita Andersson – valthorn 

Musikerna har mångårig konsertvana och  
är medlemmar i Blåsarsymfonikerna.  
Orkestern spelar på konsertscener, skolor,  
vårdenheter, gator och torg i hela länet.
Ibland delar de in sig i mindre  
ensembler för att göra musiken mer  
tillgänglig.  

Stockholms läns landsting är genom 
verksamhetsstöd huvudfinansiär  
till Blåsarsymfonikerna.
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BLÅSARSYMFONIKERNAS BRASSEXTETT
Lättlyssnad brassmusik

Blandad musik från 1900-talet. Programmet innehåller musik 
av Taube, Sylvain, Ellington, The Beatles, latinamerikanskt, 
tradjazz med mera. Musikerna berättar livfullt om musiken 
och levererar en riktig energikick.

Jonas Lindeborg – trumpet 
Nicke Karlsson – trumpet 
Jaroslaw Libert – trombon
Magnus Olsson – trombon 
Staffan Lundén-Welden – valthorn 
Niklas Dahlstrand – tuba 
Birger Thorelli – slagverk

Musikerna har mångårig konsertvana och är medlemmar i 
Blåsarsymfonikerna. Orkestern spelar på konsertscener,  
skolor, vårdenheter, gator och torg i hela länet. Ibland delar de 
in sig i  mindre ensembler för att göra musiken mer tillgänglig.  
Stockholms läns landsting är genom verksamhetsbidrag 
huvudfinansiär till Blåsarsymfonikerna.

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter

KONTAKT
Nigel Harvey 
08-545 703 08 
nigel.harvey@musikaliska.com
www.musikaliska.com
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FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Jana Langenbruch 
073-659 46 58 
janamusiker@gmail.com
www.brustnahjartan.se

BRUSTNA HJÄRTAN BAROCK
Barockkvartett

Gruppen spelar lekfull musik på blodigt allvar 
och leder oss genom ett musikaliskt universum 
där alla känslor är tillåtna. 

Programmet Herz und Schmerz kretsar kring  
JG Janitschs undersköna kvartett O Haupt voll 
Blut und Wunden, ett verk från högbarockens 
Berlin. Kvartetten framför även delar ur  
Telemanns energiska kvartett i g-moll, fransk-
inspirerade Pariskvartetten samt kortare 
stycken av Purcell.

Jana Langenbruch – barockoboe och  
blockflöjt 
Elin Nilsson – barockfiol 
Andrea Ravandoni – barockviola 
Stina Petersson – barockcello 

Kvartetten träffades vid studierna  
på Kungliga Musikhögskolan.
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FAKTA
Programmets längd: 45 minuter 
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. 
Ej betonggolv men gärna trä. En karmlös stol.

KONTAKT
Josefine Chiacchiero 
070-210 43 07 
info@compasoflamenco.com 
compasoflamenco.com/dokument/calma.pdf

CALMA
Flamencodans

Under ett parti schack förs publiken genom ett livsbejakande 
spel av harmoni, energi och melankoli. Kända pianostycken 
samspelar med flamenco, blues och jazz som ger en kraftfull 
och elegant upplevelse. Programmet framförs med dans, 
piano, slagverk och sång. 

Publiken bjuds också in att efter förmåga vara med på en  
lugn fysisk aktivitet.

Josefine Chiacchiero, dansare och koreograf, turnerar  
med olika föreställningar i en mängd sammanhang. 2015  
medverkade hon i en internationell flamencouppsättning  
av Strindbergs Fadren och familjeföreställningen Tronco  
Flamenco. 

David Douhan spelar piano och gitarr och medverkar i ett 
flertal ensembler. 2015 turnerande han med Abjeez och  
Polizei i USA. 

Josefine och David är en filosofisk och dynamisk duo som 
karaktäriseras av en varm kontakt med publiken. Deras  
samarbete  i Calma mynnar ur uppsättningen Cantabile,  
ett poetiskt allkonstverk som reflekterar kring ålderdom. 
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FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
tas alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Hanna Wåhlin 
073-818 32 74 
hannasoprano@gmail.com 
www.hannawahlin.com
www.about.me/michal_pajewski

CELLO OCH OPERA
Passionerad opera och känslosamma 
cellotoner genom tiderna

Hanna Wåhlin och Michal Pajewski framför kända operaarior 
och cellostycken till ackompanjemang av en förinspelad 
orkester. De bjuder på allt från Madame Butterfly, Tosca och 
de passionerade ariorna ur Carmen till de ljuvliga och smäk-
tande tonerna från Camille Saint-Saëns Svanen. Musiken 
blandas med beskrivningar av operornas handlingar och 
karaktärer samt några anekdoter om de klassiska cellostyck-
ena. Det går även att beställa säsongrelaterade program för 
högtider som jul, nyår eller påsk.

Hanna Wåhlin är en frilansande operasångerska med  
utbildning vid Operahuset i Köpenhamn. Hon har bland  
annat turnerat i Norge, Danmark, Tyskland, Storbritannien 
och Österrike. 

Michal Pajewski är frilansande cellist med bred repertoar 
som solist men också med erfarenhet av orkester- och  
kammarmusik, bland annat med Kungliga Filharmonikerna, 
Dalasinfoniettan och på Den Konglige Operan i Köpenhamn 
samt Folkoperan.

Båda är utbildade på den prestigefyllda skolan Guildhall 
School of Music and Drama i London. De har spelat och sjungit 
tillsammans sedan 2008.
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FAKTA
Antal träffar: 3 träffar à 60 minuter.
Grupp: Max 10 deltagare och gärna personal. 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning och 
filmduk behövs på plats. Ljudanläggning och 
filmduk tas endast med på begäran från 
beställaren. Stor samlingssal. 

KONTAKT
Elin Samuelsson 
070-723 48 75 
elin.j.samuelsson@gmail.com

CHAPLIN DANSAR IN 
Enkel danskoreografi och filmskapande

Med inspiration från Chaplins filmer och musik skräddarsyr 
dansaren Elin Samuelsson och filmaren Erik Lindeberg ett 
program efter gruppens förutsättningar. Först får deltagarna 
titta på sketcher från Chaplins filmer och med vägledning av 
Elin dansar sedan gruppen enkla koreografier inspirerade av 
Chaplin.

Tillsammans med Erik hjälps gruppen åt att göra en egen film 
i Chaplins anda. Man väljer själv om man vill stå framför eller 
bakom kameran. Som avslutning blir det premiärvisning av 
filmen.

Programmet är mycket flexibelt. Idén till projektet är hämtad 
från region Värmland.

Elin Samuelsson, dansare och koreograf, har sedan 2013  
jobbat med Chaplin dansar in.
         
Erik Lindeberg, filmare och fotograf, har de senaste åren  
jobbat med ett flertal svenska långfilmer. Han arbetar även 
som filmpedagog åt Stockholms läns landsting.

SKAPARTRÄFFAR
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FAKTA
Programmets längd: 45 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
behövs på plats. Ljudanläggning tas  
endast med på begäran från beställaren.  
Programmet anpassas efter golvyta.

KONTAKT
Victor Molino Sanchez 
073-650 53 34 
cheek2cheek1@gmail.com 

CHEEK TO CHEEK
En hyllning till Fred Astaire och Ginger Rogers

En dansföreställning om paret som dansade sig in i  
filmhistorien och som långt efter sin storhetstid fortfarande 
underhåller och inspirerar. Med sång, dans, kläder och  
attribut skapas känslan av Hollywoods guldår, allt i sann  
Fred Astaire och Ginger Rogersanda.

Elin Kortesalmi är musikalartist och har medverkat i Chicago, 
My fair lady och A Chorus Line. Parallellt med artisteriet  
arbetar hon med friskvård. 

Victor Molino Sanchez är också musikalartist och har  
medverkat i Evita, West Side story och Singin’ in the rain.  
Han har även jobbat som skådespelare på Stockholms  
Stadsteater.
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CHORDNATION
Vokalgrupp med fem stämmor

Gruppen levererar program med stil, klass och behaglig  
stämsång.

Välj bland följande program:
I feel good
De bästa må-bra-låtarna från 1960-talet och framåt.  
Ett showigt, glittrigt program med fartfyllda popklassiker i 
spännande arrangemang. Från Broadway till Berns salonger.

Jag minns det som igår
Följ med på en kavalkad i minnenas kvarter. Ett glatt,  
uppfriskande program med schlagers och evergreens.  
En nostalgitripp genom 1900-talet.

Tomtefrossa
Gnistrande och pepparkaksdoftande  
julprogram. Tomteallergiker varnas.  
Traditionella och nya julsånger i en mix 
med hög mysfaktor.

Jan-Ove Sönnerbo, Sanna Rogberg, Carina Tyskbo (ej på bild),  
Lars-Göran Sönnerbo och Marianne Falksveden (ej på bild) har 
stor musikalisk bredd och mångårig erfarenhet från bland annat 
jazz- och rockband, musikal, körsång och folkmusik.

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Jan-Ove Sönnerbo
070-656 48 07 
info@chordnation.se 
www.chordnation.se
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DANIEL YNGWES  
ENMANSSHOW

Opera, visa, komik och rock

Daniel Yngwe bjuder på en uppiggande show med 
förprogrammerade ljus och videoeffekter där 
han skickligt växlar mellan sång och saxofon.  
Vi får höra allt från O sole mio och Anthem till 
Jazzgossen och Let’s twist again. Det kan bli både 
låtar av Sinatra och Elvis men även Rosa på bal 
eller Ack Värmeland, du sköna. 

I julprogrammet spelar Daniel sin version av  
O Helga Natt, Let it snow och komiska Disney
låtar med mera.

Daniel Yngwe har tidigare sjungit på Casino i 
Kina, Wallmans Salonger och sju år på Birka  
Cruises samt spelat in en egen CD. Tillsammans 
med gruppen The Fantastic Four vann han 2012 
världsmästerskapet i underhållning i Hollywood.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Daniel Yngwe 
070-432 23 24 
danielyngwe@gmail.com 
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FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter.
Grupp: 8–20 deltagare, samt personal.
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid 
med. Golvyta så att alla får plats sittandes i en ring.

KONTAKT
Mikael Strid 
070-485 05 12 
mickestridalainen@gmail.com

Utifrån de medverkandes villkor, förutsättningar 
och behov utvecklas dans med humor och glädje. 
Genom dansen görs ett konstnärligt avtryck. 
Något personligt fångas upp från varje deltagare 
och genom deras historier och intressen skapas 
sedan en dans.

Så här kan en träff gå till: Först uppvärmning  
sittandes i en ring, alla får prova på att leda  
gruppen och dansa individuellt. Var och en bidrar 
med en egen rörelse som sedan läggs ihop till en 
längre koreografi. Avslutningsvis får alla dansa 
fritt. 

Med dans kan man kommunicera utan ord. 

Amanda Norlander och Mikael Strid är  
koreografer och dansare.

DANSA MED HUMOR OCH GLÄDJE
Upptäck rörelse för var och en

SKAPARTRÄFFAR
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FAKTA
Antal träffar: 10 gånger à  45–60 minuter.
Grupp: Max 12 deltagare samt 1–2 personal. 
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning behövs på plats. 
Fri golvyta: 7x7 meter. Förberedelsetid på 120 minuter. 
Rummet bör inte ha insyn och dörrar som går att stänga. 
Ljudanläggning (minst 30W) med CD- och MP3-anslutning 
samt högtalare att placera ut i rummet. 

KONTAKT
Mea Nordenfelt 
073-330 59 21 
mea@meadans.se 
www.meadans.se

Programmet bygger på gemensamma upplevelser genom 
dans, rörelse, musik, ljud och kroppskontakt. Atmosfären är 
lekfull, flexibel och tillåtande. Uttrycksmöjligheter skapas 
som förstärker kontakt, samspel och kommunikation. Den 
icke-verbala kommunikationen visar vägen och möjliggör att 
uppleva verkligheten med alla sinnen.

De äldre deltar utifrån sina egna förutsättningar. Programmet 
har en specialpedagogisk inriktning baserad på dans- 
terapins metod och arbetssätt.

Mea Nordenfelt är utbildad danspedagog och  
dansterapeut med ett verksamhetsområde inom  
förskola, skola, äldre omsorg och rehabilitering. 

Under sina 30 år som frilansare har hon bland annat  
arbetat som professionell dansare i Amsterdam och utbildat 
sig i Östeuropa. Nu leder hon regelbundna klasser och kort-
kurser i ämnet Folkdanser från när och fjärran. Mea arbetar 
även med dansterapi på ett gruppboende för personer med 
medfödd dövblindhet.

DANSEN I MÖTET 
Glädje, lust och gemenskap

SKAPARTRÄFFAR
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FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.
Digitialpiano och ljudanläggning tas endast  
med på begäran från beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Lena Magnusson 
070-716 65 36 
lena.magnusson5@gmail.com 

DEN EMINENTA TRION
Folkmusik, revy eller högtidsprogram

Louise Raeder, Lena Magnusson och Bo Karlsson levererar 
musikaliska upplevelser och tänkvärda texter med humor  
och värme.

Välj bland följande program:
Hambo om bakfoten 
Svensk folkmusik och nyare låtar blandas med svenska visor. 
Programmet kan framföras i folkdräkter om så önskas.

HasseåTage
Trion framför favoriter från HasseåTages klassiska  
repertoar med underfundiga texter, både i tal och  
sång. Det bjuds på låtar som Blommig falukorv,  
Donna Juanita och Att angöra en brygga. 

Högtider
Programmet anpassas efter högtider som  
midsommar och jul.

Louise Raeder, sångerska och skådespelerska,  
är känd från scen, film och TV. Många minns henne  
från Spanska flugan, Goda grannar och Kristina  
från Duvemåla.

Lena Magnusson, piano, dragspel och sång, har turnerat  
världen över med artister som Nanne Grönvall och Owe 
Thörnqvist. Hon alternerade som kapellmästare i musikalen 
Chicago på Stockholms Stadsteater.

Bo Karlsson, har jobbat som violinist på Malmöoperan  
och i Hovkapellet i Stockholm. Han har som kompositör  
vunnit låt-SM i folkmusik.
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FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 
Tekniska upplysningar: Digitialpianon och 
ljudanläggning tas alltid med. Två karmlösa stolar.

KONTAKT
Karin Westerberg 
073-505 41 40 
info@dubbelpianisterna.se 
www.dubbelpianisterna.se

DUBBELPIANISTERNA
Musik med inlevelse och spontanitet

Bakom var sitt piano sjunger och spelar Karin 
Westerberg och Olle Eilestam nya och gamla 
svenska låtar och visor, evergreens och boogie 
woogie. Tillsammans har de en repertoar på 
flera tusen låtar så alla är varmt välkomna att 
önska sin favoritmusik. 

Till jul finns ett julprogram att beställa. 

Karin Westerberg är sedan våren 2015 pianist i 
SVT:s Så ska det låta. Hon har även medverkat i  
programmen Doobidoo och Stjärnor hos  
Babben.

Olle Eilestam var kapellmästare, pianist och 
sångare i SVT:s Söndagsöppet. Han har även 
medverkat som huspianist i TV-programmet 
Café Norrköping.
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DUO NINA & ROLAND
Svensk och finsk musik efter eget val

Med sång och gitarr bjuds det på stämningsfull och varierande 
musik. Nina Lassander och Roland Junell spelar allt från visor till 
pop, radiohits, soul, jazz, psalmer och schlager. Duon anpassar 
låtvalet efter publikens önskemål. Programmet kan även framföras 
på finska. 

Till julen finns ett program med de sånger som hör högtiden till.

Nina Lassander är sångerska och sångpedagog och driver sång-
studion Sthlm Voice. Hon är också verksam som kördirigent.  
Nina deltog 2010 i finska Melodifestivalen och kom på andra plats.

Roland Junell är gitarrist, kompositör och musik pedagog.  
Han har jobbat som musiker i finlandssvensk TV och  
är en hejare på Hawaiigitarr.

Duon har mångårig erfarenhet inom musikbranschen  
och har spelat i både Finland och Sverige.  
De har gett ut musik som spelats både i svensk  
och finsk radio.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Nina Lassander 
070-344 22 81 
nina.lassander@gmail.com 
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DUON
Lättlyssnad pop 

Ulrika Borking och Peter Nilsson tolkar allt från Dire Straits, 
The Beatles och Rebecka Törnqvist till Stevie Wonder, Burt 
Bacharach och Toto. Det bjuds på en brokig blandning med 
låtar du inte visste att du ville höra. Lättlyssnad musik varvas 
med ett mellansnack där fokus ligger på att sprida värme, 

glädje, tänkvärda ord och reflektioner. Musikalisk avkoppling 
utlovas  
där publiken är välkommen att sjunga med, stampa takten 
eller dansa.

Ulrika Borking är frilansande sångerska med lång erfarenhet 
från coverband, tributeband, duos och solosammanhang. 

Peter Nilsson, gitarr, är utbildad vid Kungliga Musik-
högskolan och Piteå musikhögskola. Han arbetar som frilans-
musiker, kompositör och lärare.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas endast med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Ulrika Borking 
073-352 58 06 
kluria@hotmail.se
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EN DANS PÅ ROSOR
Sprudlande sång-  
och dansföreställning 

En föreställning med massor av energi där 
den röda tråden är rosen i såväl dikt, sång 
som explosiv dans. Sång och dansstilarna 
är plockade från hela seklet med bland 
annat stepp, charleston, jazz och akroba-
tisk Lindy hop. Mikaela Hellsten, Hanna 
och Mattias Lundmark vill så ett frö av 
dansglädje där alla uppmuntras att dansa, 
klappa och sjunga med efter egen  
förmåga.

Mikaela Hellsten, Hanna och Mattias 

Lundmark är artister som specialiserat 
sig på underhållning från 1920- till 
60-talet.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas  
alltid med. Golvyta: 3x4 meter. Ej heltäcknings matta.

KONTAKT
Mattias Lundmark 
070-471 11 00 
mattias@mandh.se 
www.mandh.se
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EN KORT RESA TUR OCH RETUR
Genom skiftande musikaliska och poetiska landskap

Marika Lagercrantz och Elise Einarsdotter bjuder på musik 
och poesi som de älskar. Elise ger en musikalisk vägledning 
mot målet och Marika eskorterar med skön poesi och roliga 
texter. Väl framme vid målet bjuds det på sång.

Marika Lagercrantz är skådespelerska och filmaktris.  
Hon har under tre år varit Sveriges kulturattaché i Berlin.

Elise Einarsdotter är pianist och kompositör, bland  
annat verksam med sin ensemble Elises salonger och  
flera körsamarbeten. 

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.
Digitialpiano och ljudanläggning tas endast 
med på begäran från beställaren. 
En karmlös stol.

KONTAKT
Elise Einarsdotter 
070-588 61 65 
elise.einarsdotter@telia.com 
www.mistralmusic.com
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ESSINGE GRAND BAND
Finstämd musik med sång och glädje

En musikalisk resa genom olika genrer och tidsepoker med 
sång, nyckelharpa, gitarr och slagverk. De som vill får vara 
med och sjunga eller spela på olika rytminstrument. Tillsam-
mans blir det ett storband som spelar kända melodier av olika 
artister från förr och till nu. 

Essinge Grand Band har en bred repertoar som innehåller 
Taube, Elvis, ABBA, Owe Thörnqvist, Monica Zetterlund, 
Lasse Berghagen med flera. Det finns något för alla som vill 
delta eller bara sitta och lyssna.

Karin Gunnars, sång och nyckelharpa,  
har studerat vid Stockholms Musik- 
konservatorium (Rytmus). Hon har även  
jobbat med bland andra Tomas Ledin  
och på Wallmans Nöjen.  

Simon Dahlberg, gitarr och sång, studerar vid Kungliga 
Musikhögskolan. Han spelar även gitarr i bandet De Lyckliga 
Kompisarna.

Emil Molin, slagverk och sång. 

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
tas endast med på begäran från  
beställaren. Två karmlösa stolar.

KONTAKT
Karin Gunnars 
073-674 54 70 
karin_gunnars@live.se 
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FIGAROS BRÖLLOP PÅ 30 MINUTER
Opera i miniformat

I denna kortversion av Mozarts komiska opera 
erbjuds allt vad opera står för; svartsjuka, intriger, 
passion och oväntade vändningar. Elin Skorup, 
Janna Vettergren och Dmitry  
Tyapkin spelar alla rollerna.

Elin Skorup – sopran
Janna Vettergren – mezzosopran
Dmitry Tyapkin – piano

FAKTA
Programmets längd:  
30 minuter
Tekniska upplysningar: 
Piano behövs på plats. 
Digitialpiano tas endast 
med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol. 

KONTAKT
Elin Skorup 
070-924 25 18 
elinskorup@gmail.com
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FINSTÄMD POP
Tolkningar av moderna poplåtar

Duon Amanda Mair och Pernilla Söderblom  
bjuder på dagsaktuella poplåtar och melodier från 
deras eget band Vo PAM. Musiken beskrivs som 
melodiös och dynamisk med ett starkt uttryck. 
Musiken framförs akustiskt med bland annat 
piano, slagverk, sång och inslag av syntar.

Amanda Mair släppte sitt debutalbum 2012 och 
har jämförts med artister som Kate Bush och 
Dusty Springfield. Hon har under åren turnerat i 
Europa, USA och Asien. Amanda medverkar och 
producerar musiken i popbandet Vo PAM. 

Pernilla Söderblom har studerat på musik-
högskolan och körat bakom olika artister. 2014  
bildade hon bandet Vo PAM där hon skriver och  
producerar musiken. Bandet har under sitt första 
år framfört sin musik på bland annat Peace & 
Love, Parkfesten i Nora och hyllats för sina hits. 

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano tas alltid 
med. Ljudanläggning tas endast med på begäran 
från beställaren.

KONTAKT
Amanda Mair 
076-212 48 19 
vopam.music@gmail.com
www.vopam.se
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FLAMENCO FÖR 
ALLA SINNEN 
Rörelser till flamencomusik

Tonerna från flamencogitarren stimulerar kropp 
och sinne. Solfjädrar inspirerar till rörelser och del-
tagarna får stampa, klappa och dansa tillsammans. 
Att förhålla sig till en rytm och utföra rörelser kan 
skärpa både koncentration och närvaro. Skapar-
träffen lockar fram fysisk aktivitet och även den 
minsta rörelse kan vara ett stort steg, inte minst för 
självkänslan. Upplevelsen av att man rör sig och 
dansar kan bidra till positiva känslor.

Träffen avrundas med samtal och reflektion samti-
digt som det bjuds på en liten tapas. 

Skaparträffen stimulerar till fysisk och mental  
aktivitet oavsett funktionsnivå, varje tillfälle 
anpassas utifrån grupp och individ.  

 Skaparträffen leds av danspedagogen och dansa-
ren Pia ”del Norte” Pohjakallio (ej på bild) till-
sammans med flamencogitarristen Per Lenner. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 45–60 minuter. 
Grupp: Max 10 deltagare samt 1 personal/5 deltagare.
Tekniska upplysningar: En karmlös stol per deltagare.
Fri golvyta som rymmer stolar i ring med mellanrum så 
att armarna kan sträckas ut åt sidorna.  

KONTAKT
Per Lenner 
070-415 92 52 
per.lenner@gmail.com

SKAPARTRÄFFAR
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FOLKVISOR, LÅTAR 
OCH BERÄTTELSER
En musikodyssé

Följ med på en musikresa med svindlande polskor  
på fiol, vackra folkvisor som sjungs a cappella och 
berättelser om gamla spelmän och vissångerskor från 
Hälsingland.

Välj bland följande program:
Blandad folkmusik
Vemod, kärlek, mystik och spelglädje med bland annat 
visor av Delsbostintan, den mytomspunna Hårgalåten 
och den moderna klassikern Av längtan till dig.

Folkmusik vid juletid
Ett blandat, vackert och varmt program med kända 
och mindre kända julsånger i folkton som Bereden väg 
för Herran, Klang min vackra bjällra och Koppången.

Susanne Ericsson, sång och fiol, har sina rötter i 
Järvsö. Hon har frilansat i 15 år och bland annat  
turnerat i USA.

Sanna Rogberg, piano och sång, är utbildad musik-
pedagog. Hon har frilansat i 20 år, undervisar i musik 
och leder ett flertal körer i Stockholm.

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.  
Digitialpiano och ljudanläggning tas endast med på begäran 
från beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Susanne Ericsson 
070-972 08 20 
info@susanneericsson.com 
sekristallklart@hotmail.com
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FRANK SINATRA – LIVET OCH MUSIKEN
En musikalisk berättelse

Programmet är en musikalisk berättelse. Klockan vrids  
tillbaka till 1940-talets Amerika. En ung Francis Albert  
Sinatra slår igenom och blir ”Frank” med hela USA. Den mest 
älskade musiken ur Frank Sinatras repertoar vävs samman 
med anekdoter ur hans händelserika liv. Låtar som Fly me to 
the moon, My way och New York, New York ingår.

Jakob Sollevi och Filip Ekestubbe träffades på Kungliga 
Musikhögskolan, nu arbetar båda som professionella  
jazzmusiker. De kan ses i olika sammanhang på  
Sveriges många jazzscener. 

FAKTA
Programmets längd:  
40–45 minuter 
Tekniska upplysningar: Piano 
behövs på plats. Digitialpiano tas 
endast med på begäran från 
beställaren. Ljudanläggning  
tas alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Jakob Sollevi 
073-997 85 01 
jakob.sollevi@gmail.com 
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FRÅN BELLMAN TILL BEATLES
En resa mellan kontinenter och tidsepoker

Programmet bjuder på en musikalisk resa 
som tar oss mellan kontinenter och tids-
epoker. En färd där resan är målet. 

Till sällskap har publiken några svenska  
vissångare som exempelvis Evert Taube, 
Dan Andersson och Cornelis Vreeswijk. 
Skutan lägger till i England, Amerika och på 
den europeiska kontinenten, kanske blir det 
en oväntad avstickare. I bagaget finns gitarr, 
dragharmonika, munspel, ukulele och inte 
minst sång. Hissa segel!

Martina Aggeklint och Philip Larsson är 
båda uppväxta med musiken. De träffades 
på Bollnäs folkhögskola och går nu i samma 
klass på Kungliga Musikhögskolan.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas  
endast med på begäran från beställaren. 

KONTAKT
Martina Aggeklint 
070-424 70 55 
martinaaggeklint@gmail.com 
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FRÅN JAZZENS PÄRLOR 
TILL JUSSIS HÖJDER
Tenor och piano

Ett musikaliskt gränsöverskridande program som innehåller 
såväl nationalromantik och opera som jazz.

Mikael Stenbaek är frilansande sångare inom den klassiska 
musiken. Han har arbetat med många välrenommerade 
orkestrar, dirigenter och körer i Sverige och Europa.

Daniel Stenbaek är frilansande pianist inom gospel, soul och 
jazz. Han leder två gospelkörer och har spelat med många 
kända svenska artister.

Bröderna är uppväxta i en musikalisk familj där musiken blev 
ett intresse tidigt i livet.

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter 
Tekniska upplysningar: Piano 
behövs på plats. Digitialpiano  
tas endast med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Mikael Stenbaek 
070-716 97 76 
mikaelstenbaek@hotmail.com
www.mikaelstenbaek.se
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GLÄDJEVERKSTAN
Clowner i vården

Glädjeverkstans clowner anpassar sig efter individens dags-
form och kan erbjuda såväl en stunds avkoppling som skratt, 
gemenskap och fysisk aktivitet. I samråd med personal 
bestäms upplägget för dagen beroende på hur situationen  
ser ut på enheten just då. 

Med sina tydliga attribut, smittande glädje och förmåga att 
känna in dem de möter lockas det friska hos individen fram. 
Clownerna möter var och en, enskilt eller i mindre grupper.  
De får ofta igång aktiviteter som många kan ta del av. 

En positiv känsla och ett lugn kan stanna kvar hos de boende 
flera timmar efter clownbesöket.

Glädjeverkstan har bedrivit clownverksamhet på Astrid  
Lindgrens Barnsjukhus sedan 1998 samt i hemsjukvård och 
på barn och vuxenhospice. I detta program för äldrevården 
alternerar sju av gruppens 12 artister. Clownerna arbetar  
två och två och har flera års erfarenhet av att möta personer 
med demenssjukdomar. 

FAKTA
Antal träffar: 120 
minuter per tillfälle, 
går att fördela på mer 
än en avdelning.
Tekniska upplysningar:  
Ett enskilt rum med bord 
för ombyte/sminkning 
och två stolar, samt 
närhet till handfat.

KONTAKT
Anne-Marie Möller 
08-720 01 02 
clownmedicin.
karolinska@sll.se 
www.gladjeverkstan.se

SKAPARTRÄFFAR
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GÖR DIN EGEN KORTFILM 
Digitala eller animerade berättelser

En digital berättelse är en historia som återges med hjälp av 
bild, ljud och ibland rörlig text. Tillsammans med en hand
ledare, en bärbar dator och en kamera kan vem som helst på 
ett lekfullt sätt göra en egen film. Inga förkunskaper krävs.

Så här kan det gå till: En kort berättelse läses upp och ljudet 
spelas in för att sedan bildsättas. Bilder ur fotoalbum, tid-
ningar eller internet används för att illustrera berättelsen.

Gruppen kan även göra en gemensam animation med hjälp av 
lera, klippdockor eller andra föremål. Figurerna fotograferas, 
flyttas en liten bit och fotograferas igen upprepade gånger.  
Bilderna visas sedan upp i snabb följd, vilket skapar en  
illusion av rörelse. 

Med datorns hjälp kan man redigera filmen, lägga till dialog, 
musik och ljudeffekter.

På ett kravlöst sätt utgår filmskapandet utifrån önskemål. 
Handledaren tar med teknisk utrustning.

Stanislaw Przybylski Linder är animatör och utbildad vid 
Konstfack. I hans filmskapande tillsammans med äldre och 
personer med funktionsnedsättning kommer hans yrkes-
erafenhet från vård och omsorg väl till användning.

Ursprungsidén kommer från ett projekt som genomfördes i 
Eksjö 2008–2011.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter.
Grupp: Max 10 deltagare per träff.
Tekniska upplysningar: De färdiga filmerna kan premiärvisas 
för en större publik om deltagarna önskar. Man kan även få en 
kopia av sin film på DVD eller på ett USB-minne.

KONTAKT
Stanislaw Przybylski Linder 
076-237 43 07 
sta.p.linder@gmail.com 
www.elderly-elevated.com

SKAPARTRÄFFAR
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HANDKLAVER OCH BASFIOL
Riktig musik för de lite äldre

Det blir en hjärtlig stund med fin samvaro och aktivt delta-
gande från publiken. Åsa Arvidsson och Anders Forsslund tar 
fasta på den stora kärleken till musiken för den äldre publiken. 
Duon tar gärna emot publikens önskemål av favoritmelodier.

Åsa Arvidsson, dragspel, är pedagog inom kulturskolan och 
utbildad på Kungliga Musikhögskolan. Hon blev 2006 
utnämnd till Årets Dragspelare. 

Anders Forsslund, kontrabas, är utbildad på Kungliga Musik-
högskolan och har ett långt förflutet inom musik och teaterli-
vet som exempelvis i Mascots, Fria Proteatern, FJK och 
Svenska Lyxorkestern.

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter

KONTAKT
Anders Forsslund 
070-600 61 21 
anders@forsslund.com 
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HISTORIEBERÄTTARNA
En berättelse blir till filmanimation

Deltagarna berättar en historia eller uttrycker en känsla.  
De skapar sin historia fritt utifrån sina egna villkor och  
fantasi. Till hjälp finns lyhörda pedagoger.

Ur en väska full av material skapas karaktärer och världar  
som med hjälp av en kamera animeras till en kort film.  
Skaparträffen avslutas med en filmpremiär. Med deltagarnas 
godkännande finns möjlighet att lägga upp filmerna på en 
hemsida. Inga förkunskaper krävs, alla har något att berätta. 
Skaparträffen är flexibel och anpassas efter deltagarna.

Pedagogerna Anusha C Andersson, Hillevi Duus och  
Tove Möller har många års erfarenhet av att jobba med barn 
och unga inom film, animation, radio, litteratur och musik. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter. 
Tekniska upplysningar: All teknik tas med.

KONTAKT
Anusha Caroline Andersson 
073-729 10 40 
historieberattarna@gmail.com 
www.historieberattarna.se

SKAPARTRÄFFAR
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I HUVUDET PÅ H.C. ANDERSEN
Berättarteater

Med sin aldrig sinande fantasi berättade H.C. Andersen  
om oss människor, om vår storhet såväl som om våra 
tillkortakommanden. Humor och allvar samsas med en 
del sentimentalitet. Tillsammans med publiken gestaltar 
Per Holmberg flera av H.C. Andersens figurer och tränger 
längre in bland de bakomliggande insikterna hos Andersen. 
I en resa genom några av hans mest älskade äventyr får vi 
möta allt från Kejsare till Bladlöss.

Per Holmberg är en skådespelare som har spelat allt från  
stort drama till sprudlande fars på såväl Dramaten som  
andra teatrar. Han har också gjort ett stort antal film  
och TVroller, i exempelvis Cleo, Jönssonligan, Beck,  
Svensson Svensson och fem år i Rederiet som Henrik Bjurhed.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter

UTGÅR 2018
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IMPROVISATION & CO
Publikens minnen och berättelser spelas upp

Gruppen spelar helt improviserade föreställningar med mas-
sor av sång och musik. Tillsammans med sin publik hittas  
historier på, kortare eller lite längre. Det kanske blir en scen 
från någons första date eller när Sverige bytte från vänster-  
till högertrafik – fast nu som musikal. Om någon fyller år kan 
det bli en hyllningssång eller lite spontan dans. Allt är möjligt 
och graden av interaktion är helt anpassningsbar.

Lotti Lundblad är improvisatör med erfarenhet inom  
kommunikation. Hon har en härlig publikkontakt  
och blueskänsla i stämbanden. Lotti driver 
Improvisation & Co.

Robert Weitz är improvisatör och regissör.  
Han är framstående inom att utveckla 
improvisationsteater och musikal-
improvisation både i Sverige och 
internationellt. Robert driver 
och är konstnärlig ledare på 
Improvisation & Co.

Maria Olofson är pianist med examen från Kungliga  
Musikhögskolan. Hon har frilansat både i Stockholm och  
London. Maria har improviserat fram musik i ett stort antal 
föreställningar och är kapellmästare på Improvisation & Co.

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar: 
Piano behövs på plats. 
Digitialpiano tas endast 
med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Maria Olofson 
070-257 70 26 
maria_olofson@yahoo.com 
www.improco.se
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IRIS
Fyra röster som berör

A capellagruppen IRIS består av fyra unga kvinnor som 
sjunger allt från visa till folkmusik och pop, i egna arrangemang.

Med vackra klanger och väl valda texter skapar gruppen en 
trollbindande stämning. Deras framförande sprider glädje och 
värme. 

Välj bland följande program:
Blandat program
Musik med både engelska och svenska texter, popmusik och 
visor, kända som okända. Även en del egenskrivet material.

Julmusik
Klassiska julsånger som Jul, jul strålande jul blandas med 
mindre kända låtar som exempelvis ett arrangemang av  
Viktor Rydbergs dikt Tomten.

IRIS bildades under musikernas studier i Stockholm och 
består av Ida Hammarbacken, Agnes Börsbo,  
Amanda Ginsburg och Agnes Grahn. Alla har en stor  
erfarenhet av solo- och körsång inom olika genres.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren.

KONTAKT
Amanda Ginsburg 
076-235 36 78 
kontakta.iris@gmail.com 
www.irisvocals.se
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JANNE LEKEMARK
Trevlig stund med musik 
och anekdoter

Med personlig och lättsam ton presenterar Janne Lekemark 
smäktande melodier av exempelvis Frank Sinatra och  
Dean Martin. Janne är croonersångare (en form av smör-
sångare) och sjunger till inspelad bakgrundsmusik. Samtal 
med publiken eftersträvas för att skapa en trevlig stund.  
Programmet bjuder in till allsång eller spontandans.

Janne Lekemark är sångare, musiker och kompositör. Han 
har medverkat i närmare 20 scenproduktioner som showartist 
och underhållare. Janne har skapat filmmusik för SVT och 
naturfotografen Mattias Klum samt släppt både CD och DVD.

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar: 
Ljudanläggning tas alltid med. 

KONTAKT
Janne Lekemark 
073-981 44 06 
info@makerelk.se
www.makerelk.se
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JAZZY MOMENTS
Klassiker och egna tolkningar med skönt gung

Högklassig jazz som levereras antingen i traditionell form  
eller blandad med andra genrer vilket till exempel skapar en 
modern danskänsla eller ett souligt pianogroove. Jazzy 
Moments bjuder på musik av Frank Sinatra, Ray Charles,  
Bob Dylan på svenska eller en egen tolkning av Måns  
Zermerlöws låt Heroes.

Sandra Tillbom är en sångerska som arbetat med flera svenska 
och utländska artister som exempelvis Lutricia Mc Neal,  
Phil Collins och Tommy Körberg. Hon har även medverkat i 
flertalet musikaler. 

Birgitta Henriksson är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan 
och jobbar som frilansande pianist och fältartist. Hon har hörts 
i en mängd sammanhang från pop- och soulscener till olika 
jazzklubbar i Sverige och utomlands. Birgitta har spelat med 
bland annat Gladys del Pilar, Andreas Weise och Molly Sandén.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs  
på plats. Digitialpiano tas endast med  
på begäran från beställaren.  
En karmlös stol.

KONTAKT
Birgitta Henriksson 
070-319 51 66 
birgitta.henriksson@scenen.net 
www.jazzymoments.se
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KONSERTHUSETPLAY.SE
Upplev ditt konserthus via internet

Upplev Konserthusets utbud via filmkanalen  
www.KonserthusetPlay.se. Där finns inspelade konserter 
med Kungliga Filharmonikerna men även annat ur  
Konserthusets breda utbud som jazz, kammarmusik och 
konserter för barn. KonserthusetPlay kan upplevas med 
hjälp av dator, surfplatta eller smartphone. Upplevelsen 
blir bäst med dator kopplad till projektor eller TV-skärm 
samt högtalare.

KonserthusetPlay innehåller ett ständigt växande filmbib-
liotek, med allt från symfoniska klassiker som Beethovens 
berömda ”femma” till jazzkonserter med Nils Landgren 

eller Bobby McFerrin. För barn finns ett utbud med både 
familjekonserter och lärorika instrumentfilmer. 
Stockholms Konserthus är en plats för musikupplevelser i 
världsklass. I centrum för verksamheten finns den egna  
orkestern, Kungliga Filharmonikerna. Med över 100 konser-
ter årligen och en kreativ programsättning är det en orkester i 
ständig utveckling med ett starkt internationellt renommé. 
Chefsdirigent och konstnärlig ledare är den finländske världs-
dirigenten Sakari Oramo.

Att själv ta del av musik från Konserthuet Play kostar inget.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Kultur i 
vården kan hjälpa med storbild  
och teknik. För att få en riktig 
konsertkänsla kan en tekniker 
komma ut med storbildsduk och 
visa musiken från KonserthusetPlay. 
För detta tar Kultur i vården ut en 
avgift. Ljudanläggning tas alltid 
med.

KONTAKT
Erik Fernström 
070-458 27 67 
erifer66@gmail.com
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LET’S WRITE A SONG 
Låtskrivarträffar

På ett lekfullt sätt får deltagarna följa med på en spännande 
resa och utforska sin kreativitet. Genom musik och text
övningar berättas historier och känslor får ord. Utifrån detta 
görs en färdig sång.

Lisen Elwin och Maria Blom kan göra enstaka träffar eller 
komma vid upprepade tillfällen. I det senare fallet finns 
utrymme att spela in musiken och få den på skiva. 

Duon har lång erfarenhet av att hålla låtskrivarverkstad för 
alla åldrar.

Maria Blom är sångerska och låtskrivare. Hon har jobbat  
med barnföreställningar samt körat bakom Ulf Lundell,  
Joey Tempest och Roffe Wikström. Maria har även släppt tre 
soloskivor med egen musik.

Lisen Elwin är även hon sångerska och låtskrivare. Hon har 
sjungit och turnerat i snart 30 år. Vid återkommande tillfällen 
har hon varit i Nashville och skrivit musik vilket har resulterat 
i två soloskivor.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 
minuter.

KONTAKT
Lisen Elwin 
070-770 69 67 
lisenelwin@gmail.com 

SKAPARTRÄFFAR
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LILLA PARIS
Kända och okända visor av Birger Sjöberg

Programmet utgår från Frida eller Karin Lustine som hon 
egentligen hette. Birger Sjöberg ägnade sitt liv och diktning 
åt Frida, vars känslor han totalt missbedömde. Hon brast i 
gapskratt när han föll på knä och friade till henne. Det var 
kanske tur att Birger aldrig fick sin Frida eftersom det 
misslyckade frieriet blev startskottet till de skarpa, ofta 
ironiska visorna om henne och alla de andra karaktärerna. 
Sånger som Den första gång jag såg dig och I Spaniens 
månsken blandas med en och annan mindre känd pärla. 
Även andra svenska visor som går i Birgers anda, exempel-
vis Bellmans Glimmande Nymf och Solen glimmar blank 
och trind ryms i programmet.

Henrik Hugo, sång, är bland annat utbildad vid Opera-
högskolan i Göteborg och hör till Kungliga Operans fasta 
ensemble sedan 2011. Han har under lång tid arbetat  
med opera, musikal och teater på exempelvis Stockholm 
Stadsteater, Drottningholm Slottsteater och Folkoperan.

David Härenstam, gitarr, har efter studier vid Royal Welsh 
College of Music and Drama medverkat på många radio-  
och TV-inspelningar samt spelat in sju egna skivor. Han har 
turnerat i Europa och Australien, spelat i teatersammanhang 
och ackompanjerat flera välkända artister.

Duon har turnerat i Sverige i över tio år och spelat på festivaler, 
i radio och på TV.

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter
Tekniska upplysningar:   
En karmlös stol.

KONTAKT
David Härenstam 
070-415 54 57 
info@davidharenstam.com 
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LINDA RAPP SHOW
Allsångsvirtuos med  
imponerande publikkontakt

Med glittriga klänningar, härliga hattar och mycket skratt bjuder 
Linda Rapp in till allsång och dans ackompanjerad av Benneth 
Fagerlund på piano. Repertoaren har en bredd från Glenn Miller, 
Elvis, ABBA och Owe Thörnqvist till svängig dansbandsmusik, 
Dire Straits och svenska hits till dagens heta schlagers och  
rocklåtar. 

Innan programmet börjar spelas mingelmusik i lokalen. Linda är 
mån om att alla som vill ska få medverka och det finns instrument 
att låna. Självklart får publiken önska låtar eller bara luta sig till-
baka och njuta. Linda har alltid med en trådlös mikrofon vilket 
gör att hon kan röra sig fritt på ett ganska stort område och 
anpassa ljudet efter lokalen.

Runt jultid finns en glittrande show att beställa.

Linda Rapp är artist, musiker och skådespelerska och har  
uppträtt med ett stort antal kända artister. Hon har mottagit  
Sällskapet Stallbrödernas stipendium för sin förmåga att få med 
sig publiken med musik och prat på ett mycket underhållande sätt.

Benneth Fagerlund är pianist och har varit kapellmästare  
åt både Lill-Babs och Lasse Berghagen.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano och 
ljudanläggning tas alltid med. 

KONTAKT
Linda Rapp 
070-819 71 32 
l.rapp@telia.com 
www.lindarapp.se
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LOVE ME TENDER
En finstämd hyllning till Elvis Presley

En tidsresa fylld av välkända melodier och målande  
berättelser ur musiklegenden Elvis Presleys liv.

Anders Björk och Jonas Hofer bjuder publiken på  
smäktande ballader som varvas med andlig  
gospel och svängig rock’n roll.

Jonas Hofer, gitarr och sång, har en bred  
repertoar. Han har bland annat spelat med 
sångaren i The Boppers, Svenne Hedlund 
och Belinda Carlisle. 

Anders Björk, piano och sång, har en stor 
scenvana. Förutom en mängd musik- 
framträdanden har han medverkat i flera 
av Riksteaterns föreställningar.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano och 
ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Anders Björk 
073-063 15 33 
brevtillanders@gmail.com 
jonashofer.se/lovemetender/ 
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KONTAKT
Liselott Höjman 
073-814 45 31 
isabell.hojman@hotmail.com

Martin underhåller med ett urval roliga, tänkvärda och upplyf-
tande texter. Exempel på författare är Kar De Mumma, Tage 
Danielsson, Bang och Bodil Malmsten.

Martin Halland är skådespelare och har jobbat på många av lan-
dets scener. Han är också en populär ljudboks-inläsare.

KONTAKT
Birgitta Hålenius-Hofgård 
08-97 42 28 
lbhofgard@gmail.com

KONTAKT
Martin Halland 
070-357 84 46 
info@martinhalland.se

Birgitta läser både för barn och vuxna; sagor, dikter, 
noveller och utdrag ur romaner. Hon är lyhörd för lyssnarens 
egna önskemål och välkomnar en dialog.

Birgitta Hålenius-Hofgård är skådespelerska och har lång 
erfarenhet av teater och uppläsning. Hon har arbetat med en 
teatergrupp inom Stockholms stad som gästspelat på bland 
annat Dramaten.

Liselott läser både lyrik och prosa och är lyhörd för lyssnarnas 
egna önskemål vad gäller litteratur. Hon låter lässtunden mynna 
ut i en dialog utifrån texten. Så väl barn som vuxna är välkomna 
som lyssnare, enskilt eller i mindre grupper. 

Liselott Höjman är skådespelerska sedan tjugofem år och har 
företrädelsevis spelat barn- och ungdomsteater.

LÄSSTUND

LÄSSTUND

LÄSSTUND

Birgitta Hålenius-Hofgård

Liselott Höjman

Martin Halland
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KONTAKT
Mikael Dolfe 
073-817 91 20 
mikael.dolfe@hotmail.com 

Slas, Bang och Hasse Z är exempel på författare som ofta återkommer 
när Mattias håller i högläsningarna. Han berättar kåserier, noveller, 
tänkvärda texter, gärna med en knorr eller sensmoral. Mattias själv upp-
skattar samtalen som uppkommer kring historierna och igenkännandet. 
Det gör ofta läsningarna extra givande om det uppstår ett samtal. 

Mattias Pettersson är frilansande skådespelare och är utbildad vid 
Skara Skolscen. Han arbetar både inom scen och filmområdet.

KONTAKT
Marie Ahl 
073-650 51 19 
marie.ahl@tornnet.org 

KONTAKT
Mattias Pettersson 
070-939 26 60 
info@mattiasp.com

Marie läser allt efter önskemål. Hon blandar mellan noveller, 
utdrag ur romaner, lyrik och reseskildringar.  
Om det passar in i handlingen illustrerar hon prosan med 
sång. Marie sjunger gärna tonsatta dikter och sånger från förr.

Marie Ahl är skådespelerska, utbildad vid Statens scenskola i 
Stockholm. Hon har sin bas på TURteatern där hon spelat allt 
från barnteater till kabaré och vuxendramatik.

Mikael välkomnar förslag på författare och texter. Han väljer 
en text, allt från kåserier och noveller till lyrik. Mikael inbjuder 
efteråt till kommentarer och samtal utifrån de minnen och 
associationer som texterna väcker hos lyssnarna. 

Mikael Dolfe har skrivit böcker och radiopjäser, arbetat som  
litterär översättare och verkat som frilansjournalist.

LÄSSTUND

LÄSSTUND

LÄSSTUND

Marie Ahl

Mikael Dolfe

Mattias Pettersson
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MATROSORKESTERN
Sjömatroser med steppklackar, allsång och mössan på svaj

Matrosorkesterns show är nytt och gammalt i den bästa av 
kombinationer, som en popkonsert för en äldre publik.  
Gruppen består av tre män som spelar och sjunger i ett fartfyllt 
tempo.

Välj bland följande program:
Evert – bara Taube, nästan inga konstigheter.
Lasses jubileumsprogram – musik av orkesterns favorit,  
Lasse Dahlquist.
Beredskapsorkestern – melodier från 1930- och 40-talen. 
Matrosorkestern – en blandat program. 

Anders Lindahl – sång, stepp och ukulele
Magnus Bergström – kontrabas
Fredrik Arvidsson – dragspel 

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med 
på begäran från beställaren. Steppskor kan lämna 
märken i känsliga golvmaterial.

KONTAKT
Anders Lindahl 
073-366 57 71 
matros@halsoverhuvud.com
www.matrosorkestern.se
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MATS KLINGSTRÖM & HASSE LARSSON
Visor och samtal som berör

Med sång, gitarr och kontrabas har Mats Klingström och 
Hasse Larsson ett nära samspel, både med varandra och 
sin publik. Ett samtal som berör och musik som svänger.

Det blir visor, små historier, en och annan schlager samt 
några sånger av Leonard Cohen och Paul Simon, som Mats 
har översatt till svenska. Sångerna fångar livserfarenhet i 
lycka och sorg. Mats och Hasses glädjefyllda program 
väcker minnen och igenkänning.

Mats Klingström, sång och gitarr, har turnerat med 
olika konstellationer, inte minst med bandet FJK. 
Han är utbildad på Stockholms Musikpedagogiska 
Institut. Genom åren har Mats spelat in 12 skivor.

Hasse Larsson, kontrabas, är utbildad på Svenska  
Dalcrozeseminariet. Han har jobbat som frilansande  
musiker i över 30 år. 

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas 
endast med på begäran från beställaren.

KONTAKT
Mats Klingström 
070-322 88 14 
mats.klingstrom@comhem.se 
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MATS, PETTER OCH EN KNUTAS
Svenska visor och lite till

Mats Granberg, Petter Gunnarsson och Mattias 
Knutas spelar känslosam, svängig och färgstark 
musik av framförallt Evert Taube, Cornelis 
Vreeswijk, Olle Adolphson, Lille Bror Söderlundh 
och Elvis Presley. 

Med hjälp av trions breda musikaliska erfarenhet 
tillgodoses eventuella önskemål från publiken.

Sättningen gitarr, piano, bas, cajun och sång 
skapar en varm och intim ljudbild. Gruppens 
målsättning är att väcka minnen till liv samt  
skapa en känsla av närhet och glädje för den som 
lyssnar.

Mats Granberg, sång, gitarr och piano, har i hela 
sitt liv jobbat med musiken. Han har turnerat med 
många av våra stora svenska artister. 

Petter Gunnarsson, sång och bas, har också 
jobbat med musik hela livet. Han har turnerat och 
spelat in skivor med många av våra stora svenska 
artister.

Mattias Knutas, sång och cajun, har spelat 
trummor sedan barnsben. Han har bland annat 
turnerat jorden runt med Robin Gibb.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Petter Gunnarsson 
070-820 29 79 
petter.gunnarsson@gmail.com 
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MATTI NORLIN
Från Elvis-hits och Beatles till svensk folkmusik och visa

Välj bland följande program eller önska en mix:
Elvis forever
Matti väljer sina och publikens favoriter från rockens 
begynnelse.

The Beatles – From me to you
1963 blev det Beatlesfeber i hela Sverige. Matti höjer 
temperaturen med trallvänliga melodier och rockigare 
tongångar ur The Beatles repertoar.

Folkvisor och spelmansmusik
Visor ur den svenska folkmusikskatten. Med nyckel-
harpa, concertina eller härjedalspipa framförs  
spelmansmusik med glimten i ögat.

Schlagers på dragspel eller gitarr
Gamla schlagers som exempelvis Bullfest, En gång jag 
seglar i hamn, Gulligullan Koko eller Sjösala vals.  
Allsångshäften tas med på begäran.

Du och jag – och alla andra
Med personliga tolkningar av diktare som Allan 
Edwall, Cornelis Vreeswijk med flera reflekterar Matti 
kring livsteman som relationer, tiden och omvärlden. 

Blues och Ragtime
Egen musik varvas med låtar från den amerikanska 
södern. En blandning av nytt och gammalt, allvar  
och humor framförs med sång, gitarr, tvättbräda  
och stamp.

Matti Norlin är en mångsidig musiker som känner  
sig hemma inom såväl folkmusik som rock’n roll.  
Han är främst gitarrist men spelar även nyckelharpa, 
concertina och dragspel i sina olika program.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: 
Ljudanläggning tas endast med 
på begäran från beställaren.

KONTAKT
Matti Norlin 
070-608 58 63 
mattinorlin@gmail.com 
www.mattinorlin.com
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MATTIAS ENN
Estradör och sångare med musik  
och revykupletter från förr 

Svensk revyhistoria från Ernst Rolf och Zarah Leander till 
Povel Ramel och HasseåTage. Med sin fantastiska förmåga att 
artikulera väl framför Mattias Enn programmen iklädd  
smoking eller frack. Carina E Nilsson ackompanjerar på piano.

Välj bland följande program:

Ett sekel av revyer – revyprogram
Wien mina drömmars stad – operettprogram
Visan om Berlin – sånger i krig och fred
Ljuva 60-tal – från Svensktopp och radio
Vi minns Karl Gerhard
Vi minns Zarah Leander
Vi minns Jules Sylvain
Vi minns Brita Borg
Vi minns Annalisa Ericson
Jag längtar till Italien  
– italienskt/svenskt
Vykort från Paris – franskt/svenskt
Eviva España – spanskt/svenskt
Wonderful Copenhagen  
– danskt/svenskt
Tea For Two – engelskt/svenskt
Brev från Helsingfors – finskt/svenskt
Vintergatan – julprogram
Champagne – nyårsprogram
Svenska flaggan – sommarprogram

Mattias Enn har medverkat i radio och TV samt turnerat med 
Riksteatern i Sverige och utomlands.

Carina E Nilsson är utbildad på Musikhögskolan i Göteborg 
och en ofta anlitad pianist.

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar:  
Piano behövs på plats.
Digitialpiano och ljudanläggning 
tas endast med på begäran  
från beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Mattias Enn 
076-235 06 59 
mattias@mattiasenn.se 
www.mattiasenn.se
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MUSIK FRÅN FILMENS GULDÅLDER
Stämningsfulla arrangemang 
för flöjt och harpa

Filmmusik är ofta förknippad med minnen och känslor.  
Många ledmotiv från filmer har blivit klassiker som exempelvis 
Over the Rainbow och Moon River. På flöjt och harpa framför 
Erik Sunnerstam och Maria Sidorova känd musik från 1950  
till 70talets storfilmer, som exempelvis Tredje mannen och 
Paraplyerna i Cherbourg.

Erik Sunnerstam tog solistdiplom vid Kungliga Musikhögsko-
lan 1990. Han har jobbat på Folkoperan i 25 år och medverkat i 
ett trettiotal uppsättningar. Erik frilansar inom olika genrer 
och har jobbat i många av landets orkestrar. 

Maria Sidorova utbildade sig i St Petersburg och har under 
många år frilansat i Sverige där hon medverkat i många  
kyrkokonserter.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Erik Sunnerstam 
070-482 09 56 
esunnerstam@gmail.com
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MUSIK FÖR KROPP OCH SJÄL 
Interaktivt program med musikterapeutisk inriktning

Med sång, rörelse och rytmik hålls en musikstund där vi 
utforskar musiken och rösten med hjälp av våra kroppar,  
rytminstrument, ballonger och sjalar.

Repertoaren är bred och utformas utifrån deltagarna. Alla är 
med utifrån sina egna förutsättningar. Till ackompanjemang 
av gitarr, piano och dragspel spelas melodier och sånger häm-
tade från populärmusik, jazz, schlager, barnvisor eller psal-
mer.

Interaktion genom sång och rörelse kan skapa mening och  
samhörighet. Många har minnen kopplade till musiken och 
därför kan aktiviteten bidra till att stärka deltagarnas identitet.

Hanna Schüldt och Linda Gagnestam är utbildade musik-
terapeuter och driver Musikterapiverkstan där de arbetar med 
projekt inom det musikterapeutiska fältet. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 45 minuter.   
Tekniska upplysningar: Skaparträffen 
genomförs tillsammans med personal.

KONTAKT
Linda Gagnestam 
073-334 82 99 
musikterapiverkstan@gmail.com 
www.musikterapiverkstan.com

SKAPARTRÄFFAR
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MUSIK FÖR SJÄL OCH HJÄRTA 
Musik som berör

Den akustiska duon Thyra bjuder på en blandad repertoar som 
sträcker sig från 1960-talet fram till nyskrivet eget material. Det 
blir svängig och själfull musik som anpassas efter målgruppen.

Karin Thyr Eriksson och Göran Eriksson är frilansmusiker som 
ses med några av landets främsta artister. Tillsammans har de 
duon Thyra som med sina tolkningar av andras låtar nått fram-
gångar på streamingtjänster med över 15 miljoner lyssningar.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas 
endast med på begäran från beställaren.

KONTAKT
Karin Thyr Eriksson 
070-720 08 80 
karin@blacklakemusic.se 
www.thyraofficial.com
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MY – EN KAKA TILL KAFFET
En musikalisk energikick

My Olsberg framför sånger med en kritikerrosad sångröst. 
Programmen ackompanjeras av Magnus Ludwigsson på 
piano.

Välj bland följande program: 
My – en kaka till kaffet 
Härlig underhållning, improvisation, galna upptåg och sällan 
skådad publikkontakt. 

Det vackraste från julen
My sjunger in julen med både traditionella julsånger och de 
senaste årens mest kända melodier.

My Olsberg, sång, har en mängd musikaler, farser och före-
ställningar bakom sig. Förutom att stå på scen skriver hon 
böcker och musik för barn. 

Magnus Ludwigsson, piano, har spelat tillsammans med de 
flesta stora artisterna i Sverige.FAKTA

Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano och 
ljudanläggning tas alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
My Olsberg 
070-883 11 89 
my@olsberg.se 
www.myolsberg.se
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MÅLARSTUGA
Konstnärlig stund med eget skapande

Susan Karlkvist har med sig en vagn fullastad med akryl- och 
akvarellfärger, pastellkritor, papper och hundratals penslar. 
Med musik i bakgrunden får deltagarna skapa med färg och 
form. En stund som främjar till samtal. Fokus ligger på utfors-
kande och nyfikenhet – alla kan måla. Programmet vänder sig 
till äldre deltagare.

Susan Karlkvist är arbetsterapeut med mångårig erfarenhet 
från vård-, omsorgs- och demensboenden. Hon är utbildad 
konstnär och vill inspirera och locka  
fram lusten till skapande hos  
varje deltagare. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 
minuter.
Grupp: Max 11 deltagare och 1 personal. 
Tekniska upplysningar: Bord för 6–12 
deltagare. Allt material ingår.

KONTAKT
Susan Karlkvist 
073-522 35 94 
susan.karlkvist@ergoliv.se 
www.ergoliv.se

SKAPARTRÄFFAR
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NATURENS MÖNSTER 
Växtrikets läkande kraft

Träffar med den aktuella årstidens växter som 
utgångspunkt. Deltagarna får känna, se och 
lukta på växter från naturen för att väcka 
minnen och sätta igång tankar. En träff kan 
stanna vid att uppleva och känna på naturen 
eller utvecklas till att titta på mönster i exempel-
vis en blomma eller på ett blad. Vid en annan 
träff kan deltagarna skapa egna tryckta mönster 
på textil eller papper. Programmet anpassas 
utifrån deltagarnas förmåga, kapacitet och 
dagsform.

Fia Sjöström och Susan Åborn har en bak-
grund som bland annat slöjdklubbshandledare, 
mode designer, vårdlärare och yogainstruktör. 
De har jobbat med Slöjd utan gränser på skolor 
och inom vården.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter.

KONTAKT
Susan Åborn
073-391 66 61
susan@somsusan.se

SKAPARTRÄFFAR
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ORDSVENSKAORD
Ett HasseåTage-program

Till eget ackompanjemang på piano eller gitarr bjuder 
Mats Hedén på en kavalkad av klassiska sångnummer 
från HasseåTages många revyer, filmer och skivor.  
Som extra krydda berättar Mats med energi och humor 
bakgrundshistorier till sångerna samt anekdoter om  
HasseåTage och deras medarbetare, såväl självupplevda 
som stulna.

Mats Hedén, musiker och skådespelare, är utbildad vid 
Kungliga Musikhögskolan och Calle Flygares teaterskola. 
Han har turnerat, komponerat och spelat in flera skivor. 
Mats har musicerat med bland andra Weeping Willows 
och Stefan Sundström samt medverkat vid Riksteatern.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats. 
Digitialpiano och ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Mats Hedén 
070-813 97 98 
kimoraogi@gmail.com
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ORIENTALISK DANS
Färgsprakande resa genom Mellanöstern

En fartfylld föreställning som för med sig en 
frisk fläkt från Orienten. Upplev den rika kultur 
som Mellanöstern erbjuder. Publiken bjuds in 
att delta utifrån egna förutsättningar. 

Välj bland följande program:
– Arabisk dans
– Persisk dans
– Nyskapande orientalisk dans  

(Tribal Belly Dance)
– Blandprogram med olika stilar som arabisk, 

persisk, turkisk och modern orientalisk dans.

Maria Granström och Elnaz är dansare med 
mångårig erfarenhet av orientalisk dans. 
Tillsammans skapar de variationsrika före-
ställningar med allt från den graciösa persiska 
dansen till folkliga arabiska danser. 

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning  
behövs på plats. Golvyta: minst 4x4 meter. 

KONTAKT
Maria Granström 
072-859 00 90 
info@mariaoriental.com 
www.mariaoriental.com/kulturivarden



ORIGAMI
Vika papper på japanskt sätt

Origami betyder vika papper och är något för alla eftersom  
det finns många enkla former. Händerna och fantasin styr vad 
som skapas. Vad händer om man tillverkar en Samurai-hjälm av  
ett stort papper? 

Det finns en sägen i Japan som lyder: ”Det sägs att den vita  
tranan lever i tusen år. Och om den som är sjuk viker tusen  
tranor, så kommer hon att bli frisk.”

Rieko Takahashi har sina rötter i Japan och är konsthant-
verkare främst i textil. Origami tillhör hennes vardag. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 
minuter.
Tekniska upplysningar: Stolar till alla 
deltagare. Ett stort bord med utrymme för 
material och vikning.
 
KONTAKT
Rieko Takahashi 
070-812 44 01 
rieko@post.utfors.se 
www.riekotakahashi.com

SKAPARTRÄFFAR
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PETER GETZ & STOCKHOLM JAZZ TRIO
Jazz, bossa nova och inslag av Jan Johansson 

Peter Getz & Stockholm Jazz Trio tar oss med på en resa i  
Antonio Carlos Jobims värld. De blandar  Cole Porter  
med Hoagy Carmichael-tolkningar i egna arrangemang. 
Sånger vävs ihop med anekdoter om allt från Evert Taube  
till berättelser om Peters pappa, tenorsaxofonisten Stan Getz, 
som förde bossa novan ut i världen.

Peter Getz – sång och gitarr 
Jan Adefelt – kontrabas 
Daniel Tilling – piano 
Jesper Kviberg – trummor

Peter har kallats en crooner och entertainer när han turnerat 
med Stockholm Jazz Trio.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano och ljudanläggning tas  
alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Peter Getz 
070-672 61 11 
peter.getz@telia.com 
www.getz.se
 www.stockholmjazztrio.se
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PETTERSSON & STRÖM
Sång med humor och värme

Med glimten i ögat minns de eleganta herrarna gångna tiders 
äventyr och tillkortakommanden. På fullaste allvar tar trion 
sig an livets många skiftningar i ett glädjefyllt program. Vi får 
höra sånger av bland andra Tom Jones, HasseåTage, Maurice 
Chevalier, Lasse Berghagen och Jules Sylvain. 

Vid juletid kan programmet Midvinterljus beställas, med 
sånger som till exempel O helga natt, Nu tändas tusen juleljus, 
White Christmas och Vår julskinka har rymt. 

Torbjörn Pettersson, Erik Ström och Jan-Erik  
Sandvik har en mångårig erfarenhet av att, 
på ett nära och relationsskapande sätt, 
möta sin publik med humor och värme.

Torbjörn Pettersson – sång
Erik Ström – sång
Jan-Erik Sandvik – piano

Trion har arbetat på många av Stockholms scener. De har var 
för sig och tillsammans turnerat både utomlands och runtom  
i landet, som exempelvis på Kungliga Operans sommar
konserter, hos konsertföreningar och Riksteatern. De är alla 
utbildade vid musik-och operahögskolor.

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter
Tekniska upplysningar:  
Piano behövs på plats.  
Digitialpiano tas endast  
med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Torbjörn Pettersson 
070-754 34 47 
operafantomen@live.se 
www.cantusfirmus.se
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PIPPI-INSPELNING
Inger Nilsson sjunger och berättar

På ett levande och personligt sätt sjunger och berättar  
Inger om sin relation till Astrid Lindgren. Det blir historier 
om Astrids liv, både som privatperson och som författare. 
Carina E Nilsson ackompanjerar på piano.

Välj bland följande program:
Del 1 
Vi får höra minnen från inspelningarna av Pippifilmerna, 
andra filmanekdoter och sånger med text av Astrid.  
Inger berättar också om hur det är att leva i skuggan av  
en världens mest kända karaktärer. 

Del 2
En fristående fortsättning där Inger berättar mer om  
inspelningarna, nya historier och anekdoter samt lite till om 
Astrid och alla hennes skådespelare.

Inger Nilsson, som spelade Pippi Långstrump i den första 
filmatiseringen av Astrid Lindgrens barnbokskaraktär,  
började som barnskådespelerska vid 9-års ålder. Efter  
studier på Teaterhögskolan har det blivit roller såväl på  
scenen som på filmduken, både i Sverige och utomlands.

Carina E Nilsson är en ofta anlitad ackompanjatör och 
kapellmästare.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Piano behövs på plats.
Digitialpiano och ljudanläggning tas endast med på  
begäran från beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Carina E Nilsson 
070-862 01 50 
carinaenilsson@hotmail.com 
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POPKLASSIKER MED ANNA & ULRIKA
Hög igenkänningsfaktor

Ulrika Zettersten och Anna Landström bjuder på 
ett varierat program med personliga tolkningar 
av pop från 1960-talet fram till dagens listettor. 
Popklassikerna framförs värme, humor och  
allvar. På repertoaren finns bland annat Cyndi 
Lauper, Coldplay, The Beatles och Fleetwood Mac  
som blandas med svenska hits – gamla som nya. 
Gruppen tar gärna emot önskemål om musik i 
förväg och i viss mån även under framförandet. 

Ulrika Zettersten – sång
Anna Landström – piano och sång

Båda är frilansande musiker och
sångpedagoger med många års  
erfarenhet av olika musikaliska  
uppdrag.

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar:  
Digitialpiano och ljudanläggning 
tas alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Anna Landström 
073-972 30 38 
info@annalandstrom.com 
www.annaochulrika.se
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POVELS NATURBARN
Underfundiga texter och  munter musik

Lotta och Mikael Ramel visar att det artistiska äpplet inte fallit 
långt från trädet. Som barn till Povel Ramel bjuder de på hans 
ordmakeri och härliga melodier. Tillsammans med basisten 
Backa Hans Eriksson sätter de sin egen prägel på föreställ-
ningen när de framför Rameltexter och melodier. Alla tre har 
arbetat tillsammans med Povel i ett flertal produktioner.

Mikael Ramel, gitarr och sång, är musiker och musikterapeut.
Lotta Ramel, sång, är skådespelare och regissör.
Backa Hans Eriksson är basist och arrangör.

Povels Naturbarn har spelats drygt 200 gånger på bland annat 
Västerviksfestivalen, Lunds Humorfestival, Stockholms 
Stadsteater, Göteborgs Stadsteater, Virserums musikdagar, 
Mellby Atelier Kivik och Teaterbaren Orsa.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning behövs på plats.

KONTAKT
Lotta Ramel 
070-985 15 00 
lottaramel@comhem.se 
www.povelsnaturbarn.se
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ROMEO & JULIA KÖREN
Renässansmusikens förnyare

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter

KONTAKT
Urban Wedin 
070-239 30 23 
romeo_julia@dramaten.se 
www.romeo-julia.se

Närhet till publiken, ett visuellt tilltal och en lätthet i uttrycket 
är gruppens ledord. Det är värmen och glädjen i föreställning-
arna som brukar fastna hos publiken. Kören rör sig fritt i rum-
met och innesluter publiken i en magisk bubbla av klingande 
lutspel och stämsång från en annan tid. 

Programmet kan varieras från ett duettprogram med totalt tre 
personer (två sångare och lutenist) till ett kvartettprogram 
med fem personer (fyra sångare och lutenist).

Romeo & Julia Kören har gjort sig ett namn som bevarare och 
förnyare av renässansens musik men de är framför allt upp-
skattade för sin förmåga att se och inkludera sina åhörare.

Kören grundades 1991 på Dramaten av Benoît Malmberg, som 
2013 fick kunglig medalj för framstående konstnärliga insatser 
som ledare för gruppen. Romeo & Julia Kören består av  
frilansande sångare och skådespelare och turnerar i hela  
världen. Deras produktioner är ett återkommande inslag i  
Dramatens repertoar.
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RULLSTOLSPOLSKA
Svängig pardans till levande musik 

Skaparträffen kräver inga förkunskaper och vänder sig både  
till rullstolsburna och gående. Utifrån deltagarnas förut-
sättningar lärs polskans grunder ut som att föra, följa och  
göra en omdansning. 

Utgångspunkten är att arbeta i så kallade combipar som 
består av en sittande och en gående dansare. Detta kan  
anpassas beroende på grupp. Alla får prova på att både föra 
och följa. 

Dansen varvas med samtal om dess förhållande till musiken, 
vad som händer med stegen. Skaparträffen får en utforskande 
karaktär som också ger nya möjligheter för rörelse.

Ellinor Fritz – frilansande musiker, pedagog och riksspelman  
på fiol. 

Juulia Mielonen – danspedagog, dansare med stor genrebredd 
samt erfarenhet av undervisning för alla åldrar. 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera 
träffar à 60 minuter.
Tekniska upplysningar: 
Fri golvyta: cirka 70 m². 
Gärna slätt trägolv.
 
KONTAKT
Ellinor Fritz 
070-675 32 67 
ellinor.fritz@gmail.com 
www.juuliamielonen.se/
rullstolspolska

SKAPARTRÄFFAR
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RYTM BÁ 
Körsbärsblom – dansimprovisation utifrån minnen och känslor

Först skapas en inspirerande miljö där det känns bra att göra saker 
som man kanske vanligtvis inte gör. I en cirkel sittandes på stolar eller i 
rullstolar får deltagarna sedan ljuda med rösten, utföra tysta rörelser, 
leka härmlekar, lyssna på inspelad musik och själva framföra musik 
med ovanliga instrument. Med rytmer skapas en koreografi baserad  
på minnen från exempelvis arbetslivet eller en favoritsysselsättning. 
Aktiviteterna strävar efter att illustrera deltagarnas historier med 
rörelser, ljud och rytm. Alla deltar efter egen förmåga. Kanske  
allvarliga känslor och minnen dyker upp som blandas med goda skratt.  
Sista träffen kan bli en föreställning  
som har inslag av uttryck från  
de tidigare träffarna.

Arbetet leds av dansarna och  
koreograferna Conny Jansson,  
Peter Lagergren och Mikael Strid.  
Alla med över 25 års erfarenhet  
i dansyrket.

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 60 minuter.
Grupp: Max 10 deltagare samt 1 personal/ 
5 deltagare.
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning 
tas alltid med. Golvyta: 5x5 meter. Alla ska få 
plats sittande i cirkel.
 
KONTAKT
Conny Jansson 
073-827 19 04 
rytmba@hotmail.com 

SKAPARTRÄFFAR
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SANNAMARI PATJAS-LAURI 
ANTILA-HARRI IHANUS TRIO

Konfetti i vinden

Ett musik- och poesiprogram som bjuder till en stunds efter-
tanke, förundran och djupsinnighet samt många skratt och 
varma leenden. Det är ett skiftande landskap i musikens och 
poesins värld med texter av Bruno K Öijer och Nils Ferlin samt 
sånger av bland andra Dan Anderson, Mando Diao, Evert 
Taube och Jacques Brel.

Trion har också ett program på finska med  
samma tema. Då är texterna av bland andra  
Eino Leino och sånger av Reino Helismaa,  
Kaj Chydenius, Samuli Edelman och  
Taisto Wesslin.

 Gruppen kan snabbt göra en passande sammansättning av 
sånger och texter så att även en svensktalande publik kan njuta 
av det finska programmet.

Sannamari Patjas – sång och recitation 
Lauri Antila – kontrabas
Harri Ihanus – gitarr 

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter
Tekniska upplysningar:  
Ljudanläggning tas endast 
med på begäran från 
beställaren.

KONTAKT
Lauri Antila 
070-770 86 49 
lauri.antila@telia.com
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SARA VARGA & TRUBADUR
Personligt, varmt och stämningsfullt 

Sångerskan Sara Varga och gitarristen Lars Hägglund 
framför välkända sånger samt egenskrivet material  
på svenska. Duon skräddarsyr efter önskemål och  
tillfälle, även engelska låtar finns på repertoaren om  
så önskas. Utöver Saras egna låtar kan de bjuda på  
Mikael Wiehe, Cornelis Vreeswijk, Monica Zetterlund,  
Lars Winnerbäck, Kent med flera.

Sara Varga slog igenom 2011 i Melodifestivalen med 
den egenskriva låten Spring för livet. Därefter har hon 
släppt tre album, sålt platina, legat etta på både 
Svensk och Finsktoppen samt skrivit musiken till fil-
men Bäst före.

Lars Hägglund är en flitigt anlitad sångare och  
musiker som bland annat spelar med Martin  
Stenmark, Jill Jonsson, Mando Diao, Ann-Louise 
Hanson och Jack Vreeswijk. 

FAKTA
Programmets längd:  
40 minuter
Tekniska upplysningar:  
Ljudanläggning behövs på plats. Ljudanläggning tas 
endast med på begäran från beställaren.

KONTAKT
Sara Varga 
073-756 51 18 
sara@saravarga.com
www.saravarga.com
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SCENPATRULLEN
Glädje, fart och rock 

Scenpatrullen skapar ett program fyllt av 
musik, humor och energi. Publiken får upp-
leva gitarr och saxofonspel, steppdans och 
en väldig massa stämsång. Det blir en salig 
blandning av rock, schlager, country, dans-
band och soul. Trions ledord är glädje och de 
gör allt för att förmedla det till sin publik.

Linda Rapp är artist, musiker och skådespe-
lerska och har uppträtt med ett stort antal 
kända artister. Hon har mottagit Sällskapet 
Stallbrödernas stipendium för sin förmåga 
att få med sig publik med musik och prat på 
ett mycket underhållande sätt.

Christoffer Schoug, gitarrist och sångare, 
har medverkat i ett flertal musikaler.  
Christoffer är även låtskrivare och turnerar 
i Sverige med sin egen musik.

Stefan Clarin är musikalartist och har med 
sina 22 år i branschen medverkat i ett stort 
antal uppsättningar i Skandinavien,  
exempelvis i Jerzy Boys på Chinateatern.

FAKTA
Programmets längd: 40–50 minuter
Tekniska upplysningar:  
Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Stefan Clarin 
070-415 73 26 
stefanclarin@me.com 
www.scenpatrullen.se
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Konsthistorien är full av spännande livsöden och stora konst-
närskap. Det här programmet presenterar några av dem. 
En konstpedagog kommer med en miniutställning innehål-
lande reproduktioner av kända konstverk. Genom att se på 
målningar från olika tidsperioder i en spännande presenta-
tion får deltagarna ta del av ett konstnärskap på djupet.  
Här ges tid att fundera och rikligt med utrymme för egna  
iakttagelser och upplevelser av konstverken. Alla får möjlighet 
att dela med sig av sina tankar.

Konstsamtalet går att förena med eget måleri där deltagarna 
skapar på ett tema som den aktuella konstnären arbetat med. 
Dagen avslutas med vernissage.

Välj bland följande konstnärer:
• Sigrid Hjertén, Sverige, 1885–1948
• Henri Matisse, Frankrike, 1869–1954
• Wassily Kandinsky, Ryssland, 1866–1944
• Gabriele Münter, Tyskland, 1877–1962
• Pablo Picasso, Spanien, 1881–1973

SE OCH UPPLEV KONSTEN
Samtal och eget skapande

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter för  
samtal, 120 minuter inklusive måleri.
Grupp: Cirka 8–10 deltagare.
Tekniska upplysningar: Stolar samt bord intill vägg att luta  
bilder mot. Om måleri önskas behövs bord med plats för  
skapande, material ingår.

KONTAKT
Rebecka Walan
08-586 194 44
rebecka.walan@stockholmslansmuseum.se

SKAPARTRÄFFAR
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SINGOALLA
Flamencodans

Gabriela Gutarra bjuder på eldig dans med kastanjetter till 
musik framförd av Sara Edin och Pia Lundstedt. Musiken är 
färgstark gypsypopfolkmusik med flamencotouch. En del 
musik är nyskriven och en del är folkkära klassiker. En stor 
föreställning i fickformat som kan spelas nära publiken med 
kontakt och värme. 

Gruppen lär även ut enkla flamencoarmrörelser.

Gabriela Gutarra, flamencodansare, har studerat i Sevilla och 
Madrid. Hon har turnerat med många produktioner i Sverige 
och internationellt, bland annat i Argentina, Cuba, Ryssland 
och Costa Rica. Gabriela har tidigare drivit flamencoskolan 
Flamenco Center.

Sara Edin, violin och sång, har spelat med många namnkun-
niga artister och behärskar många stilar. Hon har även haft 
flera egna band.

Pia Lundstedt, gitarr, har spelat i orkestern Chesty Morgan i 
många år.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren. Egen dansplatta tas med om det 
inte finns trägolv. En karmlös stol.

KONTAKT
Sara Edin 
070-755 11 22 
sara@highspeedart.com 
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På akustiska instrument bjuder Spinning Jennies på folk-
musik, country och visor. Musiken är en blandning av  
egenkomponerade ballader och svenska översättningar av 
amerikanska klassiker. Gemensamt för all musik är, trots de 
ofta sorgliga texterna, den energi och spelglädje som tillsam-
mans med den karaktäristiska stämsången utgör den genuina 
bluegrass-känsla som gruppen gjort sig känd för.

David Ritschard – sång och gitarr
Agnes Odén – fiol och sång
Amanda Forsman Östberg – kontrabas och sång
Jonatan Eklund – dobro och sång
Nicke Widén (ej på bild) – banjo 

Kvintetten har framfört sin amerikanska bergsmusik  
på hundratals scener runt hela Skandinavien och Europa. 
Efter tre album med egna sånger om kärlekens och arbetets 
vedermödor gav sig gruppen senast på att tolka Cornelis 
Vreeswijk, vilket resulterade i en skivutgåva 2015. 

SPINNING JENNIES
Bluegrass 

FAKTA
Programmets längd: 45– 60 minuter

KONTAKT
David Ritschard 
073-252 63 26 
info@spinningjennies.com 
www.spinningjennies.com
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STAHLHAMMER KLEZMER CLASSIC TRIO
Klezmermusik med variation och kontrast

Klezmermusiken spelades till livets alla fester och högtider i 
Östeuropa långt innan andra världskriget. Som kontrast till 
denna glädjefyllda, dansanta, nostalgiska och virvlande 
musik får vi höra en smäktande, lidelsefull tango av Astor  
Piazolla. Stahlhammer Klezmer Classic Trio lotsar publiken 
genom olika genrer och bjuder på ett program med stora  
variationer. Trion presenterar och berättar små anekdoter 
kring musiken. Den klassiska musiken står för sig själv  
– fantastisk och tidlös.

Semmy Stahlhammer, violin, är 1:e konsertmästare  
vid Kungliga Operan och har erhållit flertalet  
utmärkelser. Han är solist på ett stort antal CD-
skivor. Semmys farfar hade en klezmerorkester 
som spelade i Polen från början av 1900-talet 
fram till 1939. Stahlhammer Klezmer 
Classic Trio för en familjetradition vidare.

Miriam Oldenburg, dragspel, rör sig inom många genrer  
med sitt instrument. Hon har bland annat arbetat som cirkus-
musiker med Cirque de Soleil.

Isabel Blommé, cello, spelar klassisk stråkkvartett, klezmer, 
pop och persisk folkmusik. Hon arbetade som cellist på  
Kungliga Operan 2003–2006.

FAKTA
Programmets längd: 40–50 minuter 
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Miriam Oldenburg 
073-971 11 73 
info@stahlhammerklezmer.se 
www.stahlhammerklezmer.se
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Sthlm Voices bjuder på ett program med allt från visor och 
jazz till pop och gospel. Linnéa Brorson, Nina Lassander och 
Tobias Granbacka vill ge en finstämd och hjärtlig upplevelse 
som genomsyras av sångglädje. Trion utformar sitt program 
efter önskemål, behov eller årstid.

Linnéa Brorson har varit verksam som sångerska samt sång- 
och körpedagog i tio år. Hon driver sångstudion Sthlm Voices.

Nina Lassander är sångerska och sångpedagog, även hon är 
med och driver Sthlm Voices. Hon är också verksam  
som kördirigent. Nina deltog 2010 i finska  
Melodifestivalen och kom på andra plats.

Tobias Granbacka, piano, sång, låtskrivare och blivande  
kantor, har ackompanjerat många kända artister samt varit 
upphov till flera listettor i Finland. Han deltog 2011 i finska 
Melodifestivalen och kom på tredje plats.

Sthlm Voices har stor erfarenhet av att sjunga med och för 
människor i alla åldrar både i mindre och större samman-
hang.

STHLM VOICES
Fin stämsång med piano

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Piano  
behövs på plats. Digitalpiano 
tas endast med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol.

KONTAKT
Nina Lassander 
070-344 22 81 
nina@sthlmvoice.com 
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Upplev Stockholm från förr

Utifrån ett bildspel berättar Eliane Högberg om  
Gamla Stan, de spännande Katarinakvarteren på  
Södermalm, vackra Riddarholmen, fängslande  
Långholmen, intressanta Djurgårdsstaden eller  
Finnboda varf – en industrihistorisk plats i förvandling. 

Eliane beskriver på ett målande och lättsamt sätt  
stadens kloster, gränder, torg, palats, träkåkar och  
kolonilotter. Samtidigt lyfter hon fram några av de  
fantastiska kvinnor som bott eller verkat i staden under 
mer än 700 år.

Eliane Högberg är stockholmsguide. Hennes presenta-
tioner är anpassade efter målgruppen för att så många 
som möjligt ska kunna ta del av programmen. Hon är 
även informatör med erfarenhet av arbete inom verk-
samheter bland annat med personer med särskilda 
behov.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast  
med på begäran från beställaren. Dator och projektor  
tas alltid med.

KONTAKT
Eliane Högberg 
070-564 79 40 
stockholmspromenader@telia.com 
www.stockholmspromenader.se

STOCKHOLM – I ORD OCH BILD
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Genom trehövdad stämsång och akustiska stränginstrument 
framförs bergsballader, gospelnummer och traditionella 
danslåtar. Oldtime-musik förknippas ofta med den ameri-
kanska söderns 1920- och 40-tal. Ett resultat av möten mellan 
forna seklers migranter, då musiktraditioner från vitt skilda 
håll blandades. 

Stockholm Whippoorwills har genom sin kärlek till ameri-
kansk folkmusik gjort den till sin egen – var beredd på några 
steg från den typiskt appalachiska steppdansen ”clogging”.

Agnes Brogeby – fiol och sång
David Ritschard – gitarr och sång
Gustav Erlandsson Holmqvist – munspel, mandolin och sång 

STOCKHOLM WHIPPOORWILLS
Amerikansk folkmusik

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter 

UTGÅR 2018
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STRINGS AND VALVES
Behaglig och lättlyssnad jazz

Strings and Valves tolkar jazzstandards, soul och bossa nova 
samt spelar egenkomponerad musik. Instrumentsamman-
sättningen av trumpet/flygelhorn, gitarr/barytongitarr  
och flöjt ger en varm och stor ljudbild trots att gruppen bara 
består av tre musiker. Trion anpassar programmet efter  
beställarens önskemål.

Daniel Svensson, gitarr, spelar med storheter som  
Jan Allan och Georg Riedel. Han är med i Brothers  
Two Others och har spelat på många jazzklubbar.

Efraim Törnfeldt, barytongitarr och tvärflöjt, spelar exempel-
vis med Erik Saade, Måns Zelmerlöw och Anders Berglund. 
Man kan även höra honom på Fasching och Glenn Miller Café.

Erik Palmberg, trumpet och flygelhorn, har bland annat spelat 
med Bernt Rosengren. Han är med i Horncraft och skriver 
musik till Erik Palmberg Quintet. Erik har turnerat både i  
Sverige och Tyskland. 
  
Hela trion har utbildning från Kungliga Musikhög skolans  
jazzmusikerlinje.

FAKTA
Programmets längd:  
45 minuter

KONTAKT
Erik Palmberg
073-678 50 30 
erik_palmberg@hotmail.com 
facebook.com/ 
strings&valves
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Oboens mjuka och harmoniska klang ackom-
panjeras på digitalpianots skiftande klanger 
av piano, cembalo eller orgel. En musikalisk resa 
genom sekler och genrer. Händel, Mozart och 
Cimarosa får sällskap av filmens Morricone och 
jazzens Ellington i ett uttrycksfullt framträdande.

Alexander Klimentov-Löfstrand, oboe, är 
utbildad vid Lyceum och Kulturakademin i 
St Petersburg och vid Kungliga Musikhögskolan.

Nigar Dadascheva, klaviatur, är utbildad i Baku, 
Vadstena och vid Kungliga Musikhögskolan.

STÄMNINGSFULL MUSIK PÅ OBOE
Från barock till filmmusik

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano tas  
alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Alexander K Löfstrand 
073-673 29 95 
alexanderlofstrand@hotmail.com
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SVENSSONS TREOOO MED MONIKA BRING 
OCH DEN VITA SAXOFONEN

Med storband, schlager, klassiskt, visor, evergreens, rock  
eller vad som önskas lockas publiken till skratt. Likt en levande 
jukebox anpassas programmet efter publiken. Ung som  
gammal – alla ska få höra något de gillar.

Önskar inte publiken något särskilt så sätter gruppen ihop  
ett lämpligt program som passar bra i både små och stora 
utrymmen, med eller utan ljudanläggning.

Till jul finns ett specialprogram att beställa.

Monika Bring – vit saxofon och mycket prat
Sven-Erik Larsson – vit gitarr och sång
Christian Veltman – vit bas och lite prat

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Monika Bring 
070-523 53 88 
monika@saxofun.se 
www.saxofun.se

Världens minsta storband spelar favoritlåtar
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Trion bjuder på glad, varm och medryckande underhållning 
med tidsenliga kläder, frisyrer och låtar. Med inspiration 
hämtad från Alice Babs, Ella Fitzgerald, Ulla Billquist med 
flera framför de en riktig feelgoodshow. Rummet fylls av 
sång, piano och dans med en härlig swingkänsla. Alla som vill 
får delta efter egen förmåga.

I juletid går det att boka specialshowen Swing it tomten. 

Gisela Grerup – sång och dans
Therese Wernersson – sång och dans
Sanna Rogberg – piano och sång 

Musikerna har varit verksamma i cirka 25 år och som  
grupp i över 10 år.

SWING TIME TRIO
Musik från 1930- och 40-talen

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano tas alltid med. 
En karmlös stol.

KONTAKT
Therese Wernersson
073-579 62 39 
info@swingtimetrio.se 
www.swingtimetrio.se
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SWINGELSKA PALATSET

Med stort engagemang tar sig kvartetten an såväl 
äldre som nyare välkända melodier och arrangerar 
det i klassisk swing à la Andrew Sisters – allt på 
svenska. Nytt och gammalt möts med värme, energi, 
lekfullhet, stor musikalitet och spelglädje. Kvartetten 
varvar stämsång, kontrabas och gitarr med  
klockspel, dragspel och percussion på ett kreativt  
och ibland lite oväntat sätt.

Jessica Isacsson, sång, frilansar och har  
studerat musik vid Birkagårdens Folkhögskola.

Cecilia Runolf, sång och sångpedagog, frilansar 
och är utbildad vid Kungliga Musikhögskolan.

Markus Hahn, gitarr, frilansar och är bland  
annat utbildad vid Kungliga Musikhögskolan. 

David Lindberg, bas och sång, frilansar 
och har en utbildning från Kungliga 
Musikhögskolan.

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast  
med på begäran från beställaren.

KONTAKT
Markus Hahn 
070-317 90 03 
m@rkus.nu 
www.facebook.com/swingelskapalatset

Swing på svenska
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Följ tre kvinnor som planerar inför sommarens 
äventyr. Louise ska ta tåget till Göteborg och  
träffa Elis, som lovat både jazzklubb och nattdopp.  
För Anna blir det bilsemester med hela familjen 
och Klara, poeten, tar båten ut i skärgården där 
tankarna och orden får strömma fritt.

Programmet framförs i tidsenliga kläder och  
bjuder på visa, jazz och schlagers, varvat med 
poesi och enkel dialog. Musiken framförs på 
piano, dragspel, med vispar och finstämd sång.

Ensemble Yria turnerar med många musik-
produktioner i hela landet. Medlemmarna  
har mångårig erfarenhet av konstnärlig och  
pedagogisk verksamhet och är utbildade vid 
Kungliga Musikhögskolan.

SÄG DET I TONER
1950-talshistorier i 
musikalisk klädsel

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Digitialpiano tas alltid med.  
Ljudanläggning tas endast med på begäran från 
beställaren.

KONTAKT
Madeleine Wittmark 
070-352 75 99 
info@ensembleyria.se 
www.ensembleyria.se



124

Genom eget skapande och möten kring gamla textilier startas 
associationer till tidigare upplevelser. Vackra textilier och 
hantverk från olika delar av världen finns med. Minnen väcks 
till liv och samtal om både då och nu uppstår.

För den som önskar finns det möjlighet att prova på att brodera 
i en härlig mix av tekniker från både Sverige och Orienten. 
Tillsammans skapas en kudde eller en tavla av broderierna 
och textilerna. Vid sista träffen blir det vernissage. 

Ebba Brusewitz driver företaget Brusewitz Design som arbe-
tar med att bevara och lyfta fram det gamla textila hantverket.

Nina Kader är en allkonstnär med ursprung i Kurdistan, Irak. 
Utöver svenska pratar hon flytande kurdiska, arabiska,  
persiska och turkiska. 

Handarbete väcker skaparlusten och öppnar för samtal

FAKTA
Antal träffar: 4–8 träffar à 60 minuter.
Grupp: Max 15 deltagare samt personal.
Tekniska upplysningar: Ett bord att samlas runt.

KONTAKT
Ebba Brusewitz 
070-268 81 24 
info@brusewitzdesign.com 

TEXTILA MINNEN FRÅN 
NÄR OCH FJÄRRAN

SKAPARTRÄFFAR
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The Fantastic Four framför en medryckande och publik-
friande föreställning där vi får njuta av låtar från 1950- och 
60-talen. Med stora klassiker, danssteg, kostymer och  
traditionella Elvis-mikrofoner tar kvartetten publiken med 
storm. En show full av glädje.

Niklas Lamby, Robert Haglund, Jonas Fritzson och  
Daniel Yngwe är alla rutinerade underhållare med lång  
erfarenhet. Gruppen fick sitt nationella genombrott i  
TV-programmet Talang 2007 och har sedan dess turnerat  
flitigt i hela Norden. 

Gruppen vann 2012 världens största underhållningstävling i 
Hollywood och har senare uppträtt i Las Vegas. De har turne-
rat med komikern Thomas Petersson i föreställningen Äntli-
gen Helg. 2015 släppte gruppen skivan Vol 2 som innehåller 
just det bästa från 1950 och 60-talen.

THE FANTASTIC FOUR
Elegant 1950-talsshow i Las Vegas-stil

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas alltid med.

KONTAKT
Daniel Yngwe 
070-432 23 24 
danielyngwe@gmail.com 
www.thefantasticfour.se
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The Greatest Brits är en hyllning till låtskrivare och artister 
uteslutande från Storbritannien. Musik av bland andra  
David Bowie, The Beatles, Blondie, Queen, Pink Floyd,  
Amy Winehouse, 10cc, Electric Light Orchestra, Kate Bush, 
Sting, Shirley Bassey och Elton John

Vivian Cardinal – sång 
Ole Ornered – gitarr och sång 

Duon har genom åren tillsammans varit  
inblandade i många olika musikaliska 
projekt, första gången var det på Riksteatern.

Pop och rock på engelska

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter

KONTAKT
Ole Ornered 
070-415 55 86 
ornered@gmail.com 

THE GREATEST BRITS



127

Vi får höra Paul Reades romantiska svit och följa årstidernas 
växlingar i en engelsk köksträdgård. Duo HeinemannVan den 
Poel bjuder även på folkliga melodier från bland annat Sverige 
och Irland samt eldiga tongångar av Astor Piazzolla. Detta 
blandas med klassiska stycken i ett program som lätt varieras 
efter säsong. Programmets höjdpunkt blir kanske det kända 
Adagiot ur Mozarts klarinettkonsert.

Lotta Van den Poel, klarinett, spelar i Stockholms Läns  
Blåsarsymfoniker och i Västerås Sinfonietta. 

Clara Heinemann, harpa, frilansar i orkester- och kammar-
musiksammanhang. 

Duo Heinemann-Van den Poel har turnerat sedan 2010.

THE VICTORIAN KITCHEN GARDEN
Klassiska variationer på klarinett och harpa

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: 
Ljudanläggning behövs på plats. 
En karmlös stol.

KONTAKT
Clara Heinemann 
070-234 15 68 
clara.heinemann64@gmail.com
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TITTI SJÖBLOM & EHRLING ELIASSON

Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson anpassar sångerna till  
publiken och alla är välkomna att sjunga med.

Välj bland följande program:
Om Alice Babs – mamma och idol
Programmet är en personlig resa genom Alice Babs långa och 
framgångsrika karriär från 1940-talet och ända in till 2000-
talet. Titti och Ehrling sjunger och berättar om sina upplevel-
ser med Alice och bjuder på schlager, visor, joddling och jazz. 
De framför även musik ur filmer som Alice medverkat i och 
melodier från hennes samarbeten med Vårat Gäng, Povel 
Ramel, Charlie Norman, SweDanes och Duke Ellington. 

Era favoriter – önskeprogram för alla åldrar 
Svenskt eller utländskt, schlagerfestival, svensktoppen,  
evergreens, Taube, The Beatles, ABBA eller ett annat  
skräddarsytt program utifrån önskemål. 

När julen står för dörren
Ett julprogram med tradition där glada, fina och svängiga  
julsånger blandas med julminnen.

Titti Sjöblom är en aktiv mångsidig sångerska som gjort TV, 
radio och skivor ända sedan debuten med sin mamma Alice 
Babs på 1950-talet.

Ehrling Eliasson är gitarrist och sångare. Han har en bred 
repertoar och älskar att få sin publik att skratta.

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren.

KONTAKT
Titti Sjöblom 
070-372 94 04 
info@seaflowermusic.se 
www.seaflowermusic.se

Sånger som väcker både  
glädje och minnen till liv
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Trio Classico bjuder på klassiker från olika 
genrer; filmmusik, visor, folkmusik och en 
och annan jazzballad. Publiken får möta 
Carmen, Czardasfurstinnan, Eliza från 
My fair lady och höra instrumentalmusik  
av exempelvis Jules Sylvain, Charlie Chaplin 
och Andrew Lloyd Webber. Det kan också 
bli pärlor som Brahms Ungersk dans
nummer 5 och Ave Maria. Gruppen 
anpassar programmet efter publiken.

Maria Matyazova – sång
Rimma Gotskosik – violin
Lotta Hasselquist – piano

TRIO CLASSICO
Operett, musikal och opera

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano 
behövs på plats. Digitialpiano tas 
endast med på begäran från 
beställaren. En karmlös stol. 

KONTAKT
Rimma Gotskosik 
070-714 19 30 
rimmagotskosik@hotmail.com 
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TROBAIRITZ

Trobairitz kallades kvinnliga trubadurer som 
skrev musik och sjöng under medeltiden. Den 
medeltida sången fyllde många olika funktioner; 
den uttryckte känslor, stärkte gemenskapen, 
stöttade vid arbete, lugnade vid vila och den 
spred nyheter. I programmet får ni ta del av dessa 
olika sorters sånger. 

Trobairitz lär ut sånger på gehör med enkla 
stämmor och tar med instrument att ackompan-
jera med. Deltagarna får prova olika harpor, 
flöjter och slagverk. Tillsammans skapas en 
stämningsfull musik på allas villkor som bär 
traditionen vidare.

Klara Dahlberg går på Kungliga Musikhög-
skolan och har tidigare studerat sångmetodik  
på Betelinstitutet.

Nina Grigorjeva har studerat tidig musik på 
musik högskolor i Köpenhamn, Bremen och 
Stockholm.

Medeltida ballader

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 60 minuter. 
Tekniska upplysningar: En karmlös stol.

KONTAKT
Klara Dahlberg 
076-098 35 21 
trobairitz@live.se 
www.trobairitz.se

SKAPARTRÄFFAR
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Ett program som vänder sig till en mogen 
publik och innehåller omväxlande skön  
klassisk musik, en och annan jazzstandard 
och någon berättande visa. Tvenne är lyhörda 
och har en nära kontakt med publiken.

Lotta Hasselquist är konsertpianist med 
improvisationen i blodet. 

Anders Forsslund har ett kärleksfullt  
förhållande till sin kontrabas.

Båda två är utbildade på Kungliga  
Musikhögskolan och har musicerat hela livet.

TVENNE
Omväxlande, allvarligt 
och skojfriskt

FAKTA
Programmets längd: 40–45 minuter
Tekniska upplysningar: Piano 
behövs på plats. Digitialpiano tas 
endast med på begäran från 
beställaren. 

KONTAKT
Anders Forsslund
070-600 61 21
anders@forsslund.com
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Forma enkla föremål

TÄLJA – TILL LUST OCH NYTTA 

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar à 60 minuter.
Grupp: 2–6 deltagare samt personal.
Tekniska upplysningar: En stol per deltagare.   
Ett rum med fri golvyta. Knivar och yxa finns att låna. 

KONTAKT
Ulla Brengdahl 
070-366 02 92 
u.brengdahl@hotmail.com

Deltagarna får skapa egna föremål med kniv och yxa. Man har 
möjlighet att arbeta utifrån ett bearbetat trästycke eller med 
färskt trä som klyvs. Utifrån deltagarnas erfarenhet och önske-
mål formas ett eller flera mindre föremål. Det kan bli en krok, 
en smörkniv, en blompinne, ett hängsmycke, en sked eller  
kanske en tomte – en personlig sak att behålla.

Människor har i alla tider använt kniven för att forma bruks-
föremål och prydnader. Att tälja kan ge ett inre lugn eller vara 
någonting man gör bara för att det är roligt.

Ulla Brengdahl är slöjdare och pedagog. 

SKAPARTRÄFFAR
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Att skapa i ull har en njutbar och lugnande effekt. Materialet 
och färgerna inspirerar och väcker deltagarnas kreativitet. 

Utifrån var och ens förutsättningar  
och önskemål prövas olika tekniker, 
till exempel våt och nåltovning. 
Deltagarna kan jobba vidare med 
halvfärdigt material som 
underlag till bonader eller 
färdigtovade bollar som bara 
är att dekorera. Inga speciella
förkunskaper krävs. 

Pedagogerna finns med i alla steg och tillhandahåller stöd och 
vägledning. Under arbetet med ullen ges också möjlighet till 
samtal.

Carina Eriksson Alonso och Catharina Pamp Storbjörk 
arbetar tillsammans som konsthantverkare.

ULLGLÄDJE
Skapande i vått och torrt

FAKTA
Antal träffar: En eller flera träffar  
à 60 minuter.
Tekniska upplysningar: Ett bord  
att samlas runt.

KONTAKT
Carina Eriksson Alonso 
070-744 84 38 
carina@oktav.se 

SKAPARTRÄFFAR
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FAKTA
Programmets längd: 40  minuter
Tekniska upplysningar: 
Digitialpiano och ljudanläggning tas 
alltid med. En karmlös stol.

KONTAKT
Camilla Dahlin 
070-467 68 66 
camilla@soundflower.se 
www.waterloo.nu

WATERLOO

Konserthallar världen över fylls för att männ-
iskor vill njuta och glädjas av ABBA:s unika och 
härliga musik. Med en lite mindre och mer per-
sonlig show kommer Katja Nord och Camilla 
Dahlin tillsammans med musikerna Lisa Beng-
ter och Anders Hedin och uppträder som ABBA-
tjejerna. Kläderna, soundet och musiken – allt 
finns där.

Katja Nord och Camilla Dahlin startade bandet 
Waterloo 1996. De turnerar världen runt med 
The show – A tribute to ABBA och spelar på  
arenor som exempelvis Royal Albert Hall och 
Hollywood Bowl i Los Angeles.

Lisa Bengter är utbildad vid musikhögskolan  
och arbetar som musiklärare och frilansande 
musiker.

Anders Hedin är en allsidig musiker som under 
flera år har spelat i band och som soloartist.

En personlig ABBA-show



135

Gruppen har en bred repertoar fylld av tät stämsång. Den 
innehåller allt från gamla 1940-tals pärlor till nutidens hitlåtar.

Välj bland följande program eller mixa:
In the Spirit of Andrew Sisters
En musikalisk resa från 1940-talet. En blandning av systrarna 
Andrews låtskatt och svenska örhängen.

ABBA
En show helt baserad på musik från ABBA och Björn & Benny.

Schlager
Vi får följa med till schlagerns värld och bjuds  
på en kavalkad av melodier från förr och nu.

Film – show – musikal
I programmet finns musik som Over the Rainbow,  
Dreamgirls, Kristina från Duvemåla, Cabaret och  
New York, New York.

Svenska pärlor
Trion bjuder på låtar som Swing it Magistern,  
Käre John och Min soldat. Ett program inspirerat  
av Monica Z, Alice Babs, Siw Malmkvist,  
Owe Thörnqvist, Olrog och många, många fler.  

Julprogram 
En svängig blandning av traditionella julsånger och ameri-
kansk jul à la Andrew Sisters.

Vocalettes består av Maria Wells, Hanna Wanngård och  
Pernilla Cowan samt den trogna extramedlemmen Caroline 

Jönsson. Gruppen startades till Rhapsody in Rock med 
Robert Wells 2002. När Vocalettes inte jobbar med honom 
arbetar de på egen hand med skräddarsydd underhållning.

VOCALETTES
Tre vokalister med ös

FAKTA
Programmets längd: 40 minuter
Tekniska upplysningar: 
Ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren.

KONTAKT
Maria Wells 
070-717 12 48 
maria@wellsmusic.se 
www.vocalettes.se
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FAKTA
Programmets längd: 40  minuter
Tekniska upplysningar: Piano 
behövs på plats. Digitialpiano och 
ljudanläggning tas endast med på 
begäran från beställaren. 
En karmlös stol.

KONTAKT
Åsa Bergh 
070-779 12 07 
info@asabergh.se
www.asabergh.se

ÄLSKADE ELIZA

En kärleksfull presentation av Pygmalion utifrån Bernard 
Shaws välskrivna text framförs med tillhörande sånger.

Tomten
Julsånger i ramen av Viktor Rydbergs stämningsfulla dikt.

Åsa Bergh har jobbat med musikteater i hela sitt liv. Hon har 
bland annat spelat Ulrika i originaluppsättningen av Kristina 
från Duvemåla.

Bosse Sandberg frilansar som träblåsare. Han har en stor 
musikalisk bredd och har jobbat med det mesta och de flesta i 
branschen.

Bjarne Löwdin är pianist och utbildad på Kungliga  
Musikhögskolan.

En klassiker i fickformat 



137

Programmet bjuder på en stund med vackra musik-
arrangemang för sologitarr. Vi får höra svenska klassi-
ker av Taube, Bellman och Neuman men även populära 
melodier från bland annat Spanien och Japan.

Joakim Lundström är gitarrist och har hela världen 
som arbetsfält. Han är verksam som solist och  
kammarmusiker. Kärleken till visor kom i tidiga år  
då Joakim lärde sig att spela gitarr genom att 
ackompanjera sin mammas sång.

ÄLSKADE VISOR
Visor på sologitarr

FAKTA
Programmets längd: 45 minuter
Tekniska upplysningar: En karmlös 
stol.

KONTAKT
Joakim Lundström 
070-643 58 98 
joakim@hagamusikproduktion.se 
www.hagamusikproduktion.se
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Bildappendix
Anna Molander har fotograferat alla bilder i katalogen, utom de som listas här.

Insidan av 
omslaget

Erja Lempinen

4 Joacim Österstam

6 Jeanette Omra

14 Anders J Larsson

15 Magnus Bergström

17 Mats Åsman

19 Historieberättarna

21 Elliot Elliot

22 Ebba Theorell

24 Christer Folkesson

25 Tony Bjurman

33 Anette Andersson

35 Jeanette Andersson

36 Christer Folkesson

38 Ian Eiderbo

39 Elias Gammelgård

41 Erik Fernström

42 Fredrik Rollman

45 Iman Khayyatan

46 Iman Khayyatan

51 Matilda Molino Sanchez

54 Erja Lempinen

63 Pär Fridberg

67 Fredrik Rollman

68 Privat bild

70 Joacim Österstam

71 Privat bild

73 Historieberättarna

76 Lovisa Englund

79 Dan Hansson

80 Patrik Tammerman

84 Anette Andersson

84 Anette Andersson

84 Anna Molander

86 Magnus Bergström

93 Five Sisters Photography

100 Leif Johansson/Fotosession

104 Jon Edergren

105 Jeremias Mielonen

109 Patrick Saxe

111 Erja Lempinen

112 Mikael Wallerstedt

113 Puma Berg

120 Stig Almqvist

124 Erja Lempinen

127 Gunnar Ridderstedt

128 Gustaf Eliasson

134 Herbert Schultze

135 Oddbrownbird/Maria Lindvall

138 Erja Lempinen
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Stockholms läns landsting
Kulturförvaltningen
Box 38204, 100 64 Stockholm
Telefon 08-123 378 00 Fax: 08-123 378 49
www.kultur.sll.se


