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Rock på Brädcentralen
Brädcentralen blir Örebros nästa scen från och
med fredag den 15 mars då den första BC-rocken
ordnas med vidhängande skatetävling.
Premiärkvällen spelar Believing Carlos, Älk,
Åtgärdslandet samt Emma Fredriksson Rapp
& Emil Fahlén. Framöver är det tänkt att ordna
rockkvällar en fredagskväll i månaden i Brädcentralen.

Ljungblahd i Läppe
Soul-/gospelsångaren och kompositören Samuel
Ljungblahd kommer att ge en konsert på Hjälmargården i Läppe i sommar.
Ljungblahd har släppt tre album, ”Samuel
Ljungblahd” (2005), ”Reason Why” (2007) och
”No. 3” (2009). Han har även medverkat i tv-programmet ”Så ska det låta”. Konserten i Läppe
hålls söndagen den 25 augusti.

Berg-kör ger vårkonsert
Stephan Bergs countrygospel-kör Can’t Stop har
sin traditionella vårkonsert på Björkenäsgården i
Hampetorp lördagen den 4 maj.
Under vårkonserten kompas kören av brassgänget De’ Funkar och får även besök av gästande gospelkvartetten One Way Brothers, också
den med rötterna i Östernärke.

Double Inn på Vinön
Double Inn-spelningarna brukar vara en av
de säkraste kvällarna för Vinöns Värdshus att
få ”lapp på luckan”. Redan nu är det klart att
gruppen från Katrineholm som spelar irländsk
folkrock även i år uppträder på värdshuset, närmare bestämt lördagen den 3 augusti.

Jazz med Indebetou
Örebro Jazz & Blues Clubs nästa konsert är med
Teresa Indebetou Band, som består av kapellmästaren själv på piano och sång, Jenny Kristoffersson på kontrabas och Martina Almgren på
trummor. Konserten är på Clarion den 21 mars.
Melodiös pianojazz med brasilianska influenser lyder gruppens egen beskrivning av musiken,
och två skivor har det blivit – ”Flowing” (2010)
och ”Cooking” (2012).

Nikola Sarcevic solo på Sjöslaget i Kumla den 4 augusti 2012.

Bild: Urban Århammar

Nikola Sarcevic firar ny skiva på East West
Den 20 mars kommer Nikola Sarcevic från Millencolin ut med sin fjärde soloskiva ”Freedom To
Roam”. Albumet följs upp med en turné i Tyskland-Österrike innan Nikola kommer till Örebro för att
ha svensk releasespelning på East West Sushi onsdagen den 10 april. Dagarna därpå gör han ytterligare några spelningar i trakten, bland annat i Eskilstuna och Köping.
I maj är Nikola Sarcevic gästartist på några av spelningarna under trubaduren Stiko Per Larssons
årliga vandringsturné, bland annat i Laxå den 26, Hallsberg den 27 och Örebro den 28.
Nikola Sarcevics tidigare soloalbum är ”Lock-Sport-Krock (2004), ”Roll Roll And Flee” (2006) och
den svenskspråkiga ”Nikola & Fattiglapparna” (2010).

Gitarrorkester i Sörby

Tipsa Örebro Tidning

Örebro kulturskolas gitarrorkester ger en konsert i Sörbykyrkan nu på fredag den 15 mars. En
och annan gästande musiker som trakterar något
annat instrument än gitarr lär också finnas med.

Om du har tips på vad som händer i trakten
eller någon person som förtjänar uppmärksamhet så kan du kontakta Örebro Tidning på adress
info@orebrotidning.se.

Östra Vintergatan 104
Öppet mån–fre 10–17
EVAs Återbruk – välfylld second hand-butik
EVAs Skaparverkstad – handgjorda presenter och prylar
E.V.A. Media – hjälp med information och marknadsföring
EVA Service – städ, fönsterputs, om du inte kan ta dig till
tippen så hämtar vi sakerna du vill bli av med
Telefon: 0700 – 92 02 52
www.evakooperativet.se info@evakooperativet.se

gilla örebro tidning på facebook
så får du en

rabattcheck på 50 kr
vid ett köptillfälle för minst 100 kr
att använda i EVA-Kooperativets

second hand-butik

EVAs Återbruk på Östra Vintergatan 104
www.facebook.com/pages/Örebro-Tidning/354988587847765

