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Spår Fyra spelar visor
Gruppen Spår Fyra uppträder på Café Deed på
lördag den 16 mars. Gruppen består av en kvartett elever på Nordiska Visskolan i Kungälv, vilket avslöjar att det är visgenren det handlar om.
Turnén kallas ”In i dimman, ut i solen” och de
som är med i Spår Fyra är Maia Jern, Christoffer
Berg, Björn Leo samt Ebba-Sofie Nordquist. Den
sistnämnda är uppväxt i Kumla.
Spår Fyra ger även en lunchkonsert på Lindesbergs bibliotek i morgon fredag den 15 mars.

Christy O’Leary firar
Christy O’Leary firar att det är Saint Patrick’s Day
i helgen genom att spela irländsk musik i Aggershus i Östansjö morgon fredag den 15 mars, i S:t
Nicolai kyrka lördag den 16 mars och i Nora kyrka söndag den 17 mars.
O’Leary själv står för spel på tin whistle, säckpipa samt sång och med sig som komp har han
Örebro Kammarstråkar under ledning av dirigenten Olof Ericsson.

Kammarmusikfest i helgen
I helgen blir det kammarmusikfestival i Örebro.
Det börjar redan lördag förmiddag med att kören Corona sjunger till orgelackompanjemang i
Nikolaikyrkan. På samma plats avslutas festligheterna söndag kväll med lärare och elever från
Kävesta folkhögskola.
Övriga programpunkter är en konsert i Musikhögskolans konsertsal med elever och lärare
vid kammarmusikprogrammet där på lördag,
romansafton med Anna-Sofia Gahnfelt och LarsOve Eriksson i Adolfsbergs kyrka – även det på
lördag.
Dessutom besöker Kungliga Filharmonins
Blåskvintett konserthuset och Wirénsalen för
konsert på söndag.

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

Rigmor Gustafsson vid en konsert i Åsby Kulturhus den 26 juni 2012.

Bild: Urban Århammar

Rigmor Gustafsson med Marinens Musikkår

Marinens Musikkår är ute på en turné kallad ”An American in Paris”. Som titeln antyder består programmet av fransk och amerikansk musik. Kåren uppträder på Musikhögskolan i Örebro på tisdag
den 19 mars, och med sig har den en gäst i form av sångerskan Rigmor Gustafsson. Fredrik Burstedt
är dirigent.

Musikskola i Betelkyrkan Blues på skärtorsdagen
Betelkyrkans egen musikskola har konsert på
lördag den 16 mars. Drygt 60 av barnen och deras lärare deltar i konserten ”Cirkus Suzuki”.
På söndag den 17 mars blir det också konsert
i Betelkyrkan. Då handlar det om kammarmusik
som framförs av Sören Unge (piano), Andreas
Rosdahl (sång) och Per Svansbo (tvärflöjt).

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

Örebros BlueStompers firar in påsken med en
konsert på East West Sushi på skärtorsdagen den
28 mars.
Bandet har funnits i drygt tio år, men musiken man spelar är betydligt äldre än så. Tidig
rock’n’roll och blues är det man kan förvänta sig
att få höra när BlueStompers står på en scen.

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

