örebro tidning 16 mars 2013

orebrotidning.se

Metalliskt gånger fem
Den 22 mars kommer turnépaketet ”Deadbeat
Tour” till Örebro och Kulturhuset. Samtliga band
på turnén spelar tung musik i gränslandet metal/
hardcore.
De fem banden som uppträder under kvällen
är Deathember från Huddinge, aktuellt med
albumet ”Going Postal”, Everlasting Weekend
från Stockholm, Voiceless Location från Värnamo, Six Million Ways från Värnamo och Kumlas
As Tides Converge.

Elevkonsert i Pelarsalen
På tisdag den 19 mars kommer en del av Örebro
kulturskolas musikelever att genomföra en konsert i Pelarsalen i kulturskolans lokaler.
Det är en rad stråk- och pianoelever som kommer att uppträda och konserten kallas ”Twilight
Mood”.

Musik Direkt i Kulturhuset
Idag lördag genomförs den första deltävlingen i
årets upplaga av musiktävlingen Musik Direkt i
Kulturhuset i Örebro. Tävlar gör Adam von Friesendorff, Carnosus, Gravity-4, Luftfärd, Hanna &
Sofia, Maja Eriksson, Portland View, Rylynn, The
Bloakes, The Villigans samt Elsa Dahlgren.
De fyra artister som går vidare från dagens
deltävling når regionfinalen i Örebro konserthus
den 23 mars.

Conny Bloom till Clarion
Conny Bloom kommer till Örebro för en konsert i
eget namn på Clarion fredag den 26 april.
Conny Bloom är sångare, gitarrist och låtskrivare och han är mest känd för framgångarna med
bandet Electric Boys på 90-talet.

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.

David Urwitz vid en konsert under Marknadsafton i Örebro den 7 juni 2012.

David Urwitz i Stadsträdgården

Bild: Urban Århammar

Trubaduren David Urwitz gör en solospelning i Växthuset i Stadsträdgården den 23 mars. Urwitz har
besökt Örebro flera gånger och har skivorna ”Det Var Väl Inget Mer Med Det” (2005), ”I Väntan På
Vad” (2006), ”Undrar Om Det Syns” (2007), ”Så Långt Det Är Möjligt” (2009) och ”Ta Mig Nånstans
Där Solen Skiner” (2012) i bagaget.

Eva Cassidy hyllas

Kinky Friedman på Grand

Eva Cassidy är sångerskan som nådde ut till den
stora publiken först efter sin död, då främst med
personliga tolkningar av kända sånger.
Den 25 oktober hyllas Eva Cassidy på Örebro
konserthus i en konsert med sångerskan Caroline
Larsson och gitarristen Bengt Magnusson.

Den amerikanske countryartisten Kinky Friedman kommer till Örebro för en konsert på Scandic Grand den 6 april. Förutom musiken är han
aktiv som satirisk krönikör och fick som oberoende kandidat över tolv procent av rösterna i guvernörsvalet hemma i Texas 2006.

Påskrock på Klubben

Linda Bengtzing i Örebro

Disraeli och Odyssey gästar Satin för gig den 29
mars, alltså självaste långfredagen.Det är Klubben som arrangerar en av sina rockkvällar.
Disraeli gav ut sin senaste singel ”Shake Your
Blood” i januari i år.

I sommar kommer schlagerdrottningen Linda
Bengtzing till Örebro för ett framträdande. Det
är Ritz som får besök den 30 augusti.
Linda Bengtzing har deltagit i Melodifestivalen
ett flertal gånger, senast 2011.

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

