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Dubbeldöd på Grand
Måndagen den 25 mars blir det americana för
hela slanten på Scandic Grand. Då uppträder
Deadman och Deadstring Brothers där. Deadman har vi sett tidigare i Örebro, den här gången kommer frontfiguren i altcountrybandet från
Texas – Steven Collins – på egen hand.
Kvällen inleds med att han uppträder solo och
avslutas med att han har Detroits Deadstring
Brothers som kompband. Den gruppen gör däremellan ett eget set.
Deadstring Brothers består av Kurtis (sång, gitarr, munspel m m), JD Mack (bas), Nathan Kalish (gitarr) samt Thomas Risher Jr (trummor)
och ger ut sitt femte album ”Cannery Row” i april.

My Endless Wishes på Glanshammarsfestivalen den 9 juni 2012.

Bild: Urban Århammar

Rockviken i Frövi ny augustifestival

Om identitet och musik

Frövi får en musikfestival igen den här sommaren. Rockviken heter festivalen som går 2–3 augusti
och hålls på Prästryggen, samma plats som bluesfestivalen Flashboda höll till på när den fanns.
De artister som spelar på Rockviken är Sator, Bonafide, H.E.A.T, Abramis Brama, Thundermother,
Scandinavian Hateland, The Itch, Bulldog Mack, Leap, Smash Into Pieces, Motherlode, My Endless
Wishes, Captain Crimson, Avocation, Aneo Ensemble och Frövi-gänget Bear Bone Company.

Forskaren och läraren i musikpedagogik Annika
Danielsson ger en föreläsning i musikvetenskap
på Musikhögskolan den 21 mars. Titeln på denna
är ”Musik oss emellan – identitetsdimensioner
i ungdomars musikaliska deltagande”.

Tullamore Brothers firar Phronesis i Hallsberg

Den Stora Vilan på Satin
Klubben Klubben på Satin får nu på fredag
den 15 mars besök av Den Stora Vilan för konsert.
Gruppen består av Edvard Hernevik (gitarr
och piano), Stefan Missios (piano och munspel),
Truls Mörck (gitarr), Oskar Bergenheim (trummor och percussion), Richard Johansson (trummor), Thomas Frank (gitarr) samt Christian Dyresjö (bas och sång) och gav ut sitt tredje album
”Förvandling” i december.

Jack The Lad på East West
På lördag den 16 mars gör flitiga Örebro-bandet
Jack The Lad ännu en spelning. Den här gången är det East West Sushis scen som intas av
kvartetten som består av Max Lybeck (sång och
gitarr), Karl Bergdahl (gitarr och sång), Philippe
Diamantis (bas) samt Kristoffer Carlsson (trummor).

I helgen är det den stora irländska helgdagen
Saint Patrick’s Day. Självklart firar Örebros eget
Tullamore Brothers, som spelar irländsk folkmusik, detta med en spelning på Clarion på lördag
den 16 mars.
Tullamore Brothers består av Olle Unenge,
Tommy Bender, Thomas Gustafsson, Mats Lindström och Kajsa Zetterlund och gav nyligen ut
skivan ”Still Going Wrong”.

Trion Phronesis gästar Hallsbergs Jazz- och
Bluesklubb på Hotell Stinsen lördagen den 23
mars för en konsert.
Trion består av danske Jasper Høiby (bas),
britten Ivo Neame (piano) och svenske Anton
Eger (Strummor) och gav ut sitt fjärde album
”Walking Dark” i fjol.
Elever från Kävesta folkhögskola agerar förband.

Idde och Sulo på ingång Paul Di’Anno på Clarion
Idde Schultz och Sören ”Sulo” Karlsson spelar på
East West Sushi lördagen den 23 mars. De två
har jobbat ihop i en rad år. Precis som Idde har
Sulo tidigare släppt flera soloskivor, han har även
gjort en mängd skivor med rockbandet Diamond
Dogs och projektet Bitter Twins. Idde har ett förflutet i Docenterna, Torpederna, Hovet och ett
duoprojekt med Anna Stadling.
Tillsammans har Idde och Sulo släppt albumen
”Kocksgatan Revisited” (2011), baserad på en
musikteaterförställning kring Ernst Brunners
bok ”Kocksgatan”, och ”Skriv Ditt Namn I Eld”
(2012) med eget material. De har även samarbetat med exempelvis Per Ragnar.

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

Paul Di’Anno, en period sångare i Iron Maiden,
uppträder med kompband på Clarion nu på fredag den 15 mars. Di’Anno varit på besök i Örebro
tidigare, bland annat uppträdde han på Metallsvenskan i fjol.

Tipsa Örebro Tidning
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.

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

