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”Släpp musiken loss – det är vår!”
I skrivande stund kom vintern för några dagar 
samtidigt som sista pusselbitarna för vårens 
alla konserter och projekt har lagts. Terminerna 
avlöser varandra i rask takt och dagarna på 
Ingesund liksom bara rusar vidare till nästa 
upptåg. 

En positiv sak för alla besökare är att 
skyltningen utanför och i skolans lokaler 
nu äntligen är på plats. Det ska med andra 
ord bli lättare för den oinvigde att ta sig från                                                                                                               
parkeringen till Stora konsertsalen. Att hitta 
ännu fler toaletter, att upptäcka både café 
och hiss, passager, rum, utgångar och även 
smidigare för våra internationella besökare 
att lokalisera sig. Det finns även överskådliga 
kartor som visar området kring Musikhögsko-
lan Ingesund. Skyltningen fyller en riktigt bra 
funktion. 

Vill även nämna att Pierre Koch numera bistår undertecknad i arbetet 
med konsertverksamheten och projekt. Ni kommer säkerligen att träffa 
honom i samband med olika evenemang.

Våren är fullspäckad och kännetecknas av många olika konserter,                  
en mängd gästartister, musikalen Parade, både pianotävling och piano-
fest, nyskriven teater och inte minst RiksSMASK - Musikhögskolornas 
egen melodifestival vars riksfinal i år ges i Arvika Sporthall. Sker endast 
vart sjätte år och i slutet av maj brakar det loss. 

Ta gärna del av studenternas egna examenskonserter (konstnärliga    
projekt), ämneskonserter, orkesterkonserter och inte minst årets solist-
konsert. Ett antal måndagar bjuder studenter på jazziga toner i musik-
högskolans café & pub, soppa & musik på Rackstadmuseet fortsätter 
sista tisdagen i månaden liksom flertalet lunchkonserter i Trefaldighets-
kyrkan på torsdagar.

Se gärna på nästa sida hur man kan nå oss via sociala medier och inte 
minst få hela vårens konsertutbud direkt i mobiltelefonens kalender. 
Botanisera i vårt konsertutbud och låt dig slungas med i olika upplevelser! 

MYCKET NÖJE!
JOHAN BIRGERSSON 

Ansvarig för konsertverksamhet, producent, samverkanskoordinator

 

CAFÉET HAR FÅTT SIG EN REJÄL MAKE OVER. Både i inredning,       
inriktning, meny och att vi dessutom byter namn till Ingesundskafferiet. 
Njut av härlig musik, fin natur, vandringsleder och bra mat. Råvaror 
av hög kvalité med mycket närproducerat, ekologiskt och fairtrade.  

Varmt välkommen till ett café där hälsotemat med närings-, vitamin- 
och mineralrik mat står i centrum! Med stor stolthet öppnar vi upp 
Ingesundskafferiet! 

Hälsningar, Rasmus Andersson www.ingesundskafferiet.se 

Flaggfärger

 

 

Musikhögskolan Ingesund

Karlstads universitet

Externa scener

scanna qr-koden
och få hela vårens konsertutbud 
direkt i mobiltelefonens kalender.

scanna snapkoden
 för att hänga med i 

studenternas musikvardag.

Biljetter
Biljettpriser
Biljettpriset anges vid varje konsert. 
Där inget annat framgår gäller fri 
entré för studenter och personal 
vid Musikhögskolan Ingesund och     
Ingesunds folkhögskola.

Kassans öppettider
Biljettförsäljningen öppnar i regel 45 
minuter innan konsertstart, tidigare 
vid större konserter, och sker vid 
respektive lokal.

Förköp
Förköp startar enligt annons i 
dagspress eller via information på 
hemsidan kau.se/mhi och facebook.

Scalateatern 054-19 00 80
www.scalateatern.se

Sveders Herr  i Arvika 0570-109 17.
Arvika Turistbyrå 0570-817 90.

FÖLJ oSS
Följ oss så på Facebook och Instagram 
så håller vi dig uppdaterad om vad som 
händer på musikhögskolan.
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LÖRDAG 25 FEBRUARI

Worst of Emil&Peter
Emil Jonason - klarinett 
Peter Friis Johansson - piano 

Denna föreställning presenterar något nytt inom svensk kammarmusik. 
Musik, text och skådespel flyter sömlöst ihop till en dramatisk helhet.    
Temat är «mänsklighetens mörkare sidor» med musik av bl. a. Queen, 
Pärt, Tom Waits och Prokofjev blandat med anekdoter, reflektioner och 
oväntade inslag. De utlovar en konsert som kommer att kännas, klanger 
du inte trodde fanns och musik du inte trodde var möjlig. 

ARRANGÖR: ARVIKA KONSERTFÖRENING I SAMVERKAN MED                                      

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AKF 100 kr                
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

LÖRDAG 4 MARS

SMASK Ingesund 2017

Äntligen är 2017 här och det betyder dubbelt så mycket SMASK. Det är 
nämligen Ingesunds tur att arrangera RiksSMASK, musikhögskolornas 
svar på Melodifestivalen! Riksfinalen kommer gå av stapeln i maj, men 
först ska den årliga deltävlingen hållas. Kom och hjälp till att rösta fram de 
två bidrag som ska representera Musikhögskolan Ingesund inne i sport-
hallen senare i vår, där det kommer avgöras vilken musikhögskola som 
ska få titeln årets SMASKlåt och vinnare av 2017 års riksfinal i SMASK. 

Bered dig på en helkväll fylld med glitter, glamour, schlagerklischéer, 
fantasifulla scenkostymer och fantastiska tonartshöjningar!                          
Allt planerat och genomfört av ett hundratal av Sveriges blivande 
professionella musiker, musiklärare, ljudtekniker och artister! 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 195 kr | Pensionär eller ungdom                                                       
t.o.m 15 år samt studenter (leg) – 150 kr.                                                                                                                                      
Förköp: fr.o.m 10/2: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com, 
eller Sveders Herr 0570-109 17. 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

SÖNDAG & MÅNDAG 5–6 MARS

TEATER DOS OCH VATTLANDSENSEMBLEN PRESENTERAR

KAMRATER 
– variationer över ett kärleksmotiv 
för tre skådespelare och stråkkvartett

Text & musik - 
Sven Smedberg                                                                                                               
Regi - Carina Ekman                                                                                   
Scenografi - Leif Haglund

I rollerna: 
Maja - Eva-Mi Tapper, 
Gustaf - Leif Persson
Björn - Peter Stefansson

Vattlandsensemblen: 
Anna Andersson Vass - 
violin 
Lisbeth Vecchi - violin 
Göran Lindskog - viola
Ann-Helen Lindskog - 
violoncell.

ARRANGÖRER: 

ARVIKA TEATERFÖRENING, 

TEATER DOS OCH VATTLANDS-

ENSEMBLEN I SAMVERKAN MED 

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND. 

Söndag kl. 17.00 (premiär) | Måndag kl. 13.00 Offentlig skolföreställning 
med biljettförsäljning till allmänhet | Måndag kl. 19.00, Stora konsertsalen 
Förköp: Sveders Herr 0570-109 17 Biljettpris 150 – 200 kr på söndagen, 
150 kr på måndagsföreställningarna. För mer information: www.teaterdos.se 
Lennart Wettmark (producent): 076-819 43 43, 054-10 18 13

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

Mer information finns på teaterdos.se

”Kamrater” är ett starkt och tidlöst relationsdrama. Det anknyter till den      
välkända konstnärskolonin vid Racken. Stycket är en fantasi över ett konst-
närsäktenskap för hundra år sedan och således del av vårt kulturella arv.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen
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FREDAG 10 MARS 

Examenskonsert
Kalle Widen - Ri-gitarr

”När jag tänkt kring mitt musikerskap och den musik jag gillar att spela, 
har jag landat i att det jag tycker ger mest är att spela musik jag skrivit eller 
komponerat själv. Det är ju illa roligt att få lira examenskonsert liksom och 
att få lira uteslutande egenskriven musik gör det hela ännu roligare.”

”Således blir det musik i två set som pendlar mellan allvar och lek av 
yours truly. Starkt, stökigt och distat blandas med finstämd pop, böljande 
ljudlandskap och en massa maj7#11-ackord.” 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré

LÖRDAG 11 MARS 

Examenskonsert
Stina Widén - Ri-saxofon och dirigering

”Äntligen är tiden inne för min examenskonsert. En konsert fylld med  
spännande musik! Allt från gamla ”godingar” till nya fräscha uruppföranden. 
Som grädden på moset kommer blåsorkestern Ingesund Wind Ensemble 
som vann svenska mästerskapen i blåsmusik 2016, att svinga sig ut i fart-
fyllda äventyr. Ta chansen att lyssna på en riktigt bra blåsorkester.”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

Konstnärligt projekt SÖNDAG 12 MARS

Rigmor Gustafsson kvartett
Rigmor Gustafsson - sång
Jonas Östholm - piano
Martin Höper - kontrabas
Chris Montgomery - trummor 

Rigmor Gustafsson är unik på den 
svenska jazzscenen. Tre av hennes 
album har sålt guld, ett enastående 
facit som värmländska Rigmor är 
alldeles ensam om. När hon 2005   
belönades med sin första guldskiva 
för ”Close To You” hade ingen guld-
skiva delats ut till en svensk jazzsång-
erska sedan 1991. Även den gången 
var det en värmländska som hedra-
des, Monica Zetterlund med albumet 
”Varsamt”. 

Genom åren har Rigmor mottagit ett 
antal utmärkelser. Förutom tre guld-
skivor har hon fått en Grammis för 
bästa svenska jazzskiva och tilldelats 
Kungliga Musikaliska Akademiens 
Jazzpris. I januari 2015 belönades hon 
med den kungliga medaljen Litteris et 
Artibus. 

Rigmor Gustafsson har senaste två 
åren varit knuten till Musikhögskolan 
Ingesund och Karlstads universitet 
som adjungerad professor. 

SAMARRANGEMANG MED 

ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen                                                     
Entré 180 kr | Medl. I AJ&B 150 kr | 
Ungdom t.o.m. 19 år samt studen-
ter (leg) – fri entré i mån av plats.          
Förköp: Scalateatern 054-19 00 80, 
scalateatern.com, Sveders Herr 0570-
109 17, Arvika Turistbyrå 0570-817 90.  

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen
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 KONSERTER VÅREN 2017 9

MÅNDAG 13 MARS

Måndagsjazz – Studenter till Terje Sundby och 
Göran Klinghagen bjuder på jazziga toner
Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 18.00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré 

TORSDAG 16 MARS

Violinkonsert
Professor Manuel Guillen presenterar och spelar nutida spansk musik                  
för soloviolin. 

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr                        
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

 RACKSTADMUSEET
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SPORThallen

13–19 MARS

8th Nordic Piano Competition
Nordens största pianotävling för pianister flyttar från Malmö till Ingesund! 

Unga pianister från hela Norden kommer att under veckan 13–19 mars att 
samlas på Musikhögskolan Ingesund. Ett antal uttagningsrundor genom-
förs under veckan - se separat info - och kulmen blir söndagens (19/3) 
stora finalkonsert med prisceremoni där tre hela pianokonserter kommer 
att framföras. Finalisterna i tävlingen spelar då tillsammans med Werm-
land Operas orkester och dirigerar gör Johannes Gustavsson.

Ingesund Piano Foundation arrangerar tävlingen i samarbete med 
Wermland Opera. Tävlingen som sponsras av Blüthner Pianos blir en stor 
musikhändelse. För mer information: www.nordicpiano.com

SÖNDAG 19 MARS

Finalkonsert med prisceremoni – 
Nordic Piano Competition

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Entré 200 kr                                         
Förköp: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com, ticket-
master.se, Sveders Herr 0570-109 17, Arvika Turistbyrå 0570-817 90,                 
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré i mån av plats. 

 RACKSTADMUSEET
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SPORThallen
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THE 8TH NORDIC 
PIANO COMPETITION

THE 8TH NORDIC 
PIANO COMPETITION

INGESUND 2017

UTTAGNINGSRUNDOR
13–16 mars (fri entré)

RUNDA 1
13 mars kl 15–20
14 mars kl 10–15

SEMIFINAL
15 mars kl 15–21
16 mars kl 10–15

Stora konsertsalen
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TISDAG 21 MARS

Soppa & Musik – Folklig lunch med ”Ingesundsfolket”
Möt Ingesunds folkmusiker som bjuder på en härlig                                  
blandning låtar och sånger i egna arrangemang. 

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet             
120 kr inkl. mat & konsert 

25, 29, 31 MARS & 1, 5, 6 APRIL 

PARADE
Studenter från Musikhögskolan Ingesund – Karlstads universtet 
sångare, dansare och orkestermusiker. Regi Karl Runqvist

Året är 1913. Den trettonåriga unga flickan Mary Phagan blir brutalt våld-
tagen och mördad. Den som snabbt utpekas för detta fasansfulla brott är 
nordstataren Leo Frank, förmannen på fabriken där Mary jobbar. Det som 
få vet, eller inte vill se, är att han troligtvis är oskyldig. Dödsdomen är ett 
faktum, Leo ska dö genom hängning. En som dock väljer att stå upp för 
Leos oskuld är hans fru, Lucille Frank. Med stort civilkurage tar hon upp 
en tung kamp mot politiker, journalister och befolkningens uppfattning. 

Musikalen Parade hade premiär på Broadway 1998 och vann priser i kate-
gorierna Best Score och Best Book under Tony Awards. Kom och upplev 
detta dramatiska och aktuella äventyr, en musikal baserad på en sann 
historia som tar upp behovet att snabbt peka ut en syndabock. 
Föreställningen tar cirka 2,5 timmar inkl. paus. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Ungdom t.o.m 
19 år samt studenter (leg) – 100 kr Förköp: Scalateatern 054-19 00 80,                     
ticketmaster.se, Sveders Herr i Arvika 0570-109 17   

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

TORSDAG 23 MARS

Lunchkonsert – Tidig musik
Kammarmusiker och blockflöjtensemble framför musik                                 
av bland annat Telemann & Bach.  

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten
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MÅNDAG 27 MARS

The Indian Impressions Trio 
Shantala Subramanyam - flöjt
Anirudha Bhat - mridangam
Shradha Ravindran - violin

Indisk musik denna afton med flöjt, violin och mridangam kommer att 
ledas av Shantala Subramyanam från Chennai. Den klassiska musiken i 
Indien är av två slag, dels hindustani från norra delen av landet och dels 
karnatiska från söder.

Många anser den karnatiska musiken som ett av världens äldsta musik-
system. Basen i musiken är raga, som är melodiska skalor och tala, som 
är olika rytmiska figurer.

Liksom många musiker började Shantala spela i tidig barndom under 
ledning av sin far, själv framstående musiker. Idag är hon erkänd som en 
viktig och autentisk röst i denna krävande tradition. Konserten kommer 
att bestå av kompositioner, soloimprovisationer, melodiska och rytmiska 
dialoger och en speciell typ av slagverkssång – kunakkol. En annorlunda 
musikalisk resa väntar.

SAMARRANGEMANG MED INGESUNDS FOLKHÖGSKOLA

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr |                
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

MÅNDAG 27 MARS

Måndagsjazz – Studenter till Terje Sundby och            
Göran Klinghagen bjuder på jazziga toner
Standardrepertoar i nya moderna arrangemang. 

Kl. 17.30, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré RACKSTADMUSEET
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TISDAG 28 MARS  

KLASSISK LUNCH PÅ INGESUND – KOMBINERA MUSIK & MAT – 
TILLSAMMANS MED

Minetti Quartet 
– temperamentsfull stråkkvartett från Österrike

Maria Ehmer - violin
Anna Knopp - violin
Milan Milojicic - viola
Leonhard Roczek - cello

”Minetti Quartet är en musikalisk sensation” skriver Der Tagesspiegel 
redan 2009. Samma år beskriver Berliner Morgenpost kvartettens tem-
perament som en explosion. Sedan dess har de fyra musikerna spelat på 
konserthus över hela Europa, deltagit i en lång rad kammarmusikfestivaler 
och även turnerat i Nord- och sydamerika, Australien, Japan och Kina. 
Bland de prestigefyllda tävlingar kvartetten har vunnit hittar vi Rimbotti 
String Quartet competition, the International Haydn Competition, the 
International Schubert Competition och the Grosses Gradus and Parnas-
sum Prize. Även kvartettens skivor har rosats av kritikerna.

Kvartettens namn refererar till en pjäs av Thomas Bernhard, som under 
många år bodde i Ohlsdorf, där också de två violinisterna är uppväxta.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA KONSERTFÖRENING OCH KULTUR I VÄST

Kl. 12.15, Stora konsertsalen | kl.13.00 lunch i Ingesundskafferiet                                                                                                                  
Entré inkl. lunch 150 kr, enbart konsert 70 kr, pensionär 60 kr,                   
Medlem AKF 50 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TISDAG 28 MARS

Return of the bastrombonist 
Under ledning av Eric Lindblom bjuder MHI-trombonklass på trombon-
ensemble och solosycken av bl. a. Bruckner, Saint-Saëns, Wagenseil och 
Bach. De gästas av bastrombonist Niklas Larsson, verksam vid Finska 
Operan och Sibelius Academy. 

Niklas Larsson är uppvuxen i Sunne och har själv studerat vid MHI. 
Han återvänder nu till sina hemtrakter för att ge en konsert som lovar ta       
publiken till stjärnorna, and beyond…

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TORSDAG 30 MARS

Lunchkonsert – Plåtänglar
Trumpet och orgel. Studenter vid Musikhögskolan Ingesund spelar      
himmelsk vacker musik under ledning av Kjell Erik Paulsrud.
Åke Skommar - orgel 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten

minettiquartett.at

 RACKSTADMUSEET
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SPECIALERBJUDANDE 28 MARS
Räktallrik 150 kr inklusive musik och mat.
(Medlem Arvika Konserförening 130kr).
Vegetariskt och veganskt alternativ finns. 
Ring gärna och förbeställ maten: 076 -887 4743

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallenKombinera med lunch efter konserten       

i Ingesundskafferiet! 

MUSIK &

NYHET!
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SÖNDAG 2 APRIL 

Jaerv
Joel Hagen - flöjt, sopransaxofon, sång
Anders Bergsten - kontrabas, nyckelharpa, sång
Harald Nilsson - gitarr, sång
Markus Gustavsson - fiol, sång
Tobias Hedlund - slagverk, sång 

Jaerv är en prisbelönt kvintett som sjunger och spelar utåtriktad, ener-
gifull och innerlig folkmusik med influenser från pop och jazz. I genuin 
spelglädje skapar de sina virvlande melodier med såväl instrument som 
sina fem röster där den varma, breda vokalklangen ger dem en särprägel 
i svensk folkmusik. Vokala femstämmiga kärleksvisor blandas med kraft-
fulla polskor och fria improvisationer där samklangen, rytmen och den 
sceniska energin inte lämnar någon oberörd. De träffades när de stude-
rade till musiker (klassisk/jazz/folkmusik) på musikhögskolan i Göteborg. 
Sedan starten har de turnerat i bl.a. Japan, USA, Skottland, Irland, Norge 
och Sverige och samarbetat med bl.a. Sofia Karlsson, Göteborgs Symfo-
niker och Vocal Art Ensemble. De är kända för sina medryckande livekon-
serter och den unika mixen av vokal och instrumental nordisk folkmusik.  

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 120 kr | Medl. I AJ&B 100 kr      
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

MÅNDAG 3 APRIL 

Per-Oscar Nilsson trio 
featuring Gilad Hekselman

Gilad Hekselman / USA - gitarr 
Per-Oscar Nilsson / SWE - gitarr 
Johnny Åman / FIN - bas 
Olle Dernevik / SWE - trummor

En spännande konstellation som gjorde ett antal bejublade spelningar 
våren 2015. Har sedan dess jobbat fram ett intressant och nyskapande 
sound där samspel och lekfullhet står i centrum! Gilad Hekselman färgar 
den redan befintliga trion med sitt egensinniga och ekvilibristiska spel på 
ett fantastiskt sätt! Att jobba med två gitarrer skapar många möjligheter, 
där en stor klangvärld och ett regn av glittrande övertoner backas upp av 
ett hårdsvängande komp!

Gilad som från början är från Israel, flyttade 2004 till New York där 
han snabbt etablerade sig i det absoluta toppskiktet, och turnerar nu 
flitigt över hela världen. Hekselman var featured på skivan ”radio music            
society” av Esperanza Spalding som vann en Grammy 2013.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 120 kr | Medlemmar i AJ&B 100 kr    
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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FREDAG 7 APRIL

Folkmusikkonsert med TRE
Folkmusiktrion TRE består av Timmy Gasslander, Ronja Grafström och 
Evelina Höglund. På gitarr, sång och fiol framför de traditionell nordisk 
musik och egenskrivet material med influenser från keltiska speltradi-
tioner. Med fokus på samspel och sväng avspeglar trion hur traditionell 
musik kan väckas till nytt liv i mötet med vår samtid. 

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Fri entré

FREDAG 7 APRIL

Jazzfabriken – Debut
Tommy Christensen - piano
Björn Höglund - kontrabas
Viktor Kannisto - trumset

Jazzfabriken släpper sin efterlängtade debutskiva,                                     
och framför även material till kommande produktioner. 

Kl. 20:30, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entréa

LÖRDAG 8 APRIL

Retro på Rackstadmuseet
Magnus Ericsson - violin
Erik Berndalen - kornett
Erik Jörlenstam - gitarr
Robert Henriksson - kontrabas 
Per-Olov Berndalen - piano, dragspel och presentation

Retro syftar här på en idag delvis bortglömd musikrepertoar som spe-
lades på hotell, caféer och restauranger under framförallt 1900-talets 
första hälft. Dåtidens ”coverband” framförde en blandning av europeisk 
salongsmusik, samtida schlagers och evergreens. 

Storleken på ensemblerna varierade där större etablissemang kunde ha 
en hel salongsorkester medan caféer och stadshotell ofta hade en så 
kallad restaurangtrio med violin, cello och piano. Skulle dansmusik spelas 
kompletterades trion med t. ex. en gitarr och en kontrabas och pianisten 
kanske också spelade dragspel.

Repertoaren vid vårens nostalgiska konsert kommer att bestå av idel 
välkänd musik som Fritz Kreislers och Jules Sylvains örhängen, wiener-
musik, csárdás, tango m.m. Dessutom bjuds det på jazzmusik av swing 
& sweettyp från samma tidsepok, en genre som hörts i Arvika under  
decennier tack vare Jörgen Zetterquists outtröttliga musikaliska gärning.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES, ARVIKA KONSERTFÖRENING 

OCH RACKSTADMUSEET.

Servering i caféet med hembakat och hemlagat.

Kl. 16.00, Rackstadmuseet | Entré 120 kr                                                 
Medlemmar i AJ&B, Arvika Konserförening, Rackstadmuseet 100 kr.                         
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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TISDAG 11 APRIL

VILKEN STOL SITTER DU PÅ?
Föreställning av och med deltagare ifrån kursen Konstnärligt Skapande/
vuxna med funktionsnedsättning, under ledning av Maria Palmqvist.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Fri entré



TORSDAG 13 APRIL

Lunchkonsert – Stråkkvartett
Mette Gerdle - violin
Elise Pettersen Watten - violin
Jon Dahlkvist - viola
Anders Lindahl - cello 

”Die Worte des Erlösers am Kreuze” (Jesu sju ord på korset) av J. Haydn 
framförs i stråkkvartettversion. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré |                                  
Servering efter konserten

ONSDAG 19 APRIL
                                                                                                                 
Det är vackrast när det skymmer

Ingesunds Kammarkör
Mats Backlund - dirigent

Finstämda körklanger tillsammans med sångstudenter i  Ingesunds    
Kammarkör.  

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                      
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TORSDAG 20 APRIL

Lunchkonsert – med Hedda och Per
Hedda Lund Andersen - sopran
Per Olsson - piano 

Hedda och Per sjunger och spelar favoriter ur lieder- och                               
operaariarepertoaren. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten
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TORSDAG 20 APRIL

Stockholm Voices
 Gunilla Törnfeldt - sopran, 
 arrangemang & konstnärlig ledare 
 Maria Winther - alt
 Alexander Lövmark - tenor
 Jakob Sollevi - baryton
 

Precisionsslipad stämsång med fyra personliga och ekvilibristiska röster 
som tillsammans skapar ett unikt sound. Stockholm Voices är en vo-
kaljazzkvartett som tillsammans med sitt band har fångat den svenska 
jazzpubliken sedan debutturnén våren 2014. Med utsålda konserter, ra-
dioinspelningar och lysande recensioner har de blivit en eftertraktad och 
uppskattad grupp bland de svenska jazzklubbarna och festivalerna.

Musiken bygger på en stark tradition av stämsång inom jazzgenren. 
Debutskivan ”Come Rain or Come Shine” är en hyllning till Monica 
Zetterlund och Bill Evans skiva “Waltz For Debby”. På Stockholm Voices 
konserter framförs musik från skivan tillsammans med andra favoriter ur 
The American Songbook. Gunilla Törnfeldt är dessutom lärare på Musik-
högskolan Ingesund i sång och ensemble inom Ri-inriktningen.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 120 kr | Medl. I AJ&B 100 kr         
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
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 Stockholm Voices band:
 Klas Lindquist - altsaxofon
 Carl Bagge - piano
 Svante Söderqvist - kontrabas
 Calle Rasmusson - trummor
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Daniel 
Tengberg

25 april

Rigmor 
Gustafsson 

Kvartett
12 mars

Anna Larsson
23 april

8th Nordic 
Piano Competition
13–19 mars

The Indian 
Impressions Trio

27 mars

Jaerv
2 april

RisksSMASK 2017
27 maj

Per-Oscar Nilsson trio 
featuring Gilad 
Hekselman
3 april

Minetti Quartet  
28 mars
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SÖNDAG 23 APRIL

Frauenliebe und Leben
Anna Larsson - alt 
Francisca Skoogh - piano

En av världens främsta altsångerskor Anna Larsson och pianisten      
Francisca Skooghs samarbete präglas av samstämmighet, och överty-
gelsen om att romanssången är ett av de mest betydelsefulla kulturella 
uttrycken än idag. Hovsångerskan Anna Larsson uppträder på de stora 
operahusen runt om i världen och hon är känd för sin breda repertoar.  
Debuterade 1997 i Mahlers andra symfoni med Claudio Abbado och   
Berliner Philharmoniker. 

Francisca Skoogh har etablerat sig som en av Sveriges främsta konsert-
pianister. Franciscas inspelningar har fått strålande recensioner. Hennes 
samarbete med mezzosopranen Malena Ernman resulterade i cd:n Songs 
in Season, en succé såväl hos kritiker som publik. Vi kommer att få höra 
sånger av bl.a. A. Mahler, R. Schumann och R. Strauss.

ARRANGÖR: ARVIKA KONSERTFÖRENING I SAMVERKAN MED                           

MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. I AKF 100 kr              
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré

TISDAG 25 APRIL

Soppa & Musik – manskören Wax
”Vintern rasat!” – Killarna i vokalgruppen Wax hyllar våren.

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet         
120 kr inkl. mat & konsert 

TISDAG 25 APRIL

Kammarmusikafton
Daniel Tengberg - cello
Daniel Hormazabel - piano 

Daniel Tengberg, uppvuxen i Vargön, började spela cello redan vid tre 
års ålder. Fick även en del lektioner på Ingesund av Lars-Inge Bjärlestam 
och blev 2009 antagen till Kungliga Musikhögskolan/Edsbergs slott i 
Stockholm och studier för Torleif Thedéen. Efter masterexamen började 
han som alternerande stämledare i kammarorkestern Musica Vitae. 

Sin namne, pianisten Daniel Hormazabal träffade han 2011 under studie-
tiden. Daniel är en av de mest intressanta och framgångsrika unga svenska 
pianister idag. Han debuterade som solist 2013 med Beethovens femte pia-
nokonsert tillsammans med Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr              
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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ONSDAG 26 APRIL

Jazzsångkonsert
Ingesunds Ri-sångare tolkar svenska jazzkompositörer och textförfattare. 
Leder gör sångpedagogerna Petra Ahlmark och Gunilla Törnfeldt. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                     
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TORSDAG 27 APRIL

Lunchkonsert – Maria, Lydia och Vidar
Maria Hebbe - sång
Lydia Asteberg - sång
Vidar Nyberg - piano 

Konserten bjuder på ett varierat program för alla smaker. Allt från klassisk 
musik, jazz, musikal och gospel. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten

TORSDAG 4 MAJ

Torsdagsjazz – Studenter till Terje Sundby                  
bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.  

Kl. 17.30, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré 
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TORSDAG–FREDAG 4–5 MAJ

ESTETISKA SKOLANS HÖGSTADIUM PRESENTERAR

Vårens första dag – en hyllningskonsert till Laleh
Inspirerad av Lalehs barnasinne och tankar om frihet har vi skapat en 
föreställning med hyllning till denna fantastiska artist. Vi hoppas kunna 
förmedla en känsla av styrka, framtidstro och modet att vara sig själv 
genom elevernas lekfullhet till Lalehs musik och text.

Laleh uttrycker sig på olika sätt och vi har valt att gestalta denna hyll-
ningskonsert i alla uttrycksformer som vår skola erbjuder. Genom dans, 
sång, musik, bild och skådespeleri fyller vi Stora konsertsalen på Musik-
högskolan Ingesund med totalt fyra föreställningar. 

För mer information om tider, biljetter, förköp: www.estetiskaskolan.se 
samt expedtion 0570-807 06. 
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MÅNDAG 8 MAJ

Kalejdoskop XXIII
Dags för vårens kalejdoskopkonsert! Det bjuds på nya spännande klanger 
skrivna av tonsättarstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund.  

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen

TORSDAG 27 APRIL

Slagverksafton
Musik med Ingesunds slagverksstudenter under ledning av nya läraren 
Rolf Landberg. Det kommer bland annat framföras stora ensembleverk 
av Thomas Gaugers Gainsborough. En kväll med variationsrik, spännande 
musik!  

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                     
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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ONSDAG 10 MAJ

Tidigt och sent
Blandad musik från skilda epoker med olika instrument och konstellationer. 
Leder det hela gör Agneta Kazen.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                   
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré

Daniel Nolgård – storbandsledare

Anna Lundqvist jazzsångerska och kompositör, kommer till Arvika och 
Musikhögskolan Ingesund med ett antal egna storbandsarrangemang. 
2013 skrev Anna, på beställning av Håkan Broström, 10 stycken arrange- 
mang av sina kompositioner. Ett projekt som var menat för SR P2 och 
Fasching, en serie de gjorde för kompositörer och storbandet New places 
orchestra. Sedan dess har arrangemangen vilat men får nu komma upp 
i dagsljus igen tillsammans med Ingesunds musikstudenter och ledaren 
Daniel Nolgård.

Anna Lundqvist är född i Stockholm men är uppväxt i Mellerud i Dalsland. 
Hela hennes släkt är dock från Värmland och båda hennes föräldrar ut- 
bildades på Ingesund. Hon är mest känd för sin kvintett, Anna Lundqvist 
Quintet som i september släpper sin femte skiva. 2015 gav hon ut en 
bok med eget material, THE ANNA LUNDQVIST SONGBOOK, samtidigt 
som ALQ firade 10 år som band. I övrigt sjunger hon i Aglaia och Anna     
Lundqvist Brass Magic.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 120 kr |                                           
Medl. I AJ&B 100 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TORSDAG 11 MAJ

DUBBELT SÅ MYCKET JAZZ
– två jazzkonserter på en kväll!
Fyra jazzensembler under ledning av Gunilla Törnfeldt bjuder under 
kvällen på olika uttryck inom jazzgenren. Hårt svängande modern jazz, 
lekfull indiejazz, smäktande jazzpopballader eller fri improviserad musik – 
allt kan hända! 

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré

TISDAG 9 MAJ

Kärleksvalser och fyrhändigt pianospel
Julia Nylander, Judith-Maria Schunnesson & 
Hedda Lund Andersen - sopran
Anna Hoogland, Leah Wilkinson & Stina Hederstedt - mezzi
Christoffer Gustafsson, Axel Olesund & Per Strömberg - tenor
Victor Andersson, Jakob Antonér & Max Arvidsson - bas
Per Olsson & Ernst Erlanson - piano

Upplev Johannes Brahms enastående kompositioner för sångsolister och 
två pianister. Tolv av Ingesunds unga sångare och två av skolans piano-
studenter framför Brahms legendariska sångcykel kallad ”Liebeslieder-
waltzer”, kort och gott ”kärleks-sånger-valser”. Allt under ledning av Carl 
Unander-Scharin.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                    
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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Ingesounders Big Band möter Anna Lundqvist
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FREDAG 12 MAJ

Solistkonsert
Ingesunds Stråkorkester
Magnus Ericsson - dirigent

Återigen dags för solistkonsert som numer räknas som en riktigt              
härlig vårtradition. Ingesunds Stråkorkester med dirigenten Magnus   
Ericsson har bjudit in samtliga instrumentgrupper för möjlighet att vara 
solist till stråkorkester. Nu kan vi ta del av resultatet i en glansfull afton 
med olika solister. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr |                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

MÅNDAG 15 MAJ

Måndagsjazz – Studenter till Terje Sundby                        
bjuder på jazziga toner
Standardrepertoar i nya moderna arrangemang. 

Kl. 18:00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré 

MÅNDAG 15 MAJ

Konsert med Melodikryss
Ingesunds Blåsorkester
Göran Marcusson - flöjtsolist
Berit Palmquist - dirigent

Ingesunds Blåsorkester bjuder in till en ny trevlig konsertform, nämligen 
melodikryss. Låt dig roas av kluriga musikfrågor samtidigt som blåsorkes-
tern står för underhållningen. Repertoaren blir således hemlig för att inga 
svar ska avslöjas - spännande… 

Blåsorkestern har också låtit bjuda in flöjtisten Göran Marcusson. Han har 
bland annat konserterat i Carnegie Hall, New York, och vunnit ett flertal 
internationella priser. Idag är Göran främst knuten till Göteborg Wind 
Orchestra. 

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr |                   
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TISDAG 16 MAJ

OPERALAJV#3
Händels opera Acis & Galatea framförs av sångare och instrumentalister 
på Ingesund, under ledning av Carl Unander-Scharin.

Erik Rentzhog - piano

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                 
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

ONSDAG 17 MAJ

En stilla lunchmusik
Musiklärarprogrammet årskurs två bjuder på en blandad repertoar av 
körmusik under ledning av Mats Backlund.  

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré

ONSDAG 17 MAJ

Flöjtafton
Ingesunds alla flöjtister samlas denna kväll för sin traditionella flöjt-        
afton. En konsert fylld av härlig kammarmusik från jordens alla hörn  
under ledning av Ann Elkjär. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                 
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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TORSDAG 18 MAJ

John O’Conor - piano
ARRANGÖR: ARVIKA KONSERTFÖRENING I SAMVERKAN MED MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medlem AKF 100 kr                                 
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré

LÖRDAG 20 MAJ

Nissor Abdourazakovs elever från Gothenburg Music Academy 
Barn och ungdomar 8–15 år kommer att spela musik av Bach, Mozart och Chopin

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | fri entré 

ONSDAG 24 MAJ

Symfoniorkesterkonsert – Edvard Grieg 
Marianna Shirinyan – piano
Ingesunds Symfoniorkester
Johannes Gustavsson - dirigent

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 120 kr | Pensionär 100 kr  |                        
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré

PIANOFEST PÅ INGESUND 
  – tre konserter 18, 20, 24 maj

Under tre dagar bjuds det på pianomusik av högsta rang på Ingesund. 
Pianolegenden från Irland John O´Conor ger en solokonsert och norska förtecken av 
storformat blir det när Marianna Shirinyan är solist tillsammans med Ingesunds Symfoni-
orkester i E. Griegs pianokonsert i a-moll. Dessutom framför symfoniorkestern Peer Gynts 
svit nr 1 och 2. Däremellan konsert med Nissor Abdourazakovs elever från Gothenburg 
Music Academy. Barn och ungdomar 8–15 år kommer att spela musik av Bach, Mozart, 

Poulenc och Chopin. Upplagt för pianoupplevelser utöver det vanliga.

JOHN O’CONOR från Irland är en av pianovärldens största auktoriteter och innehar 
professurer i Europa, Nordamerika och Japan. Han har även varit rektor för Dublin 
Acamemy of Music och artistisk ledare för Dublin International Piano Competition. 
Han räknas som en av världens främsta tolkare av wienklassisk pianoreportoar,    
speciellt Bethoven där hans inspelningar av pianosonaterna är kända världen över.

MARIANNA SHIRINYAN kommer ursprungligen från Armenien. Hennes internationella 
karriär som solist och kammarmusiker fick en rivstart när hon år 2006 vann fem priser 
under ARD internationella musiktävling i München. Marianna har framträtt tillsammans 
med flera symfoniorkestrar och är professor vid Norges musikkhøgskole.

JOHANNES GUSTAVSSON leder Ingesunds Symfoniorkester när Marianna Shirinyan 
är pianosolist. Han är en av Sveriges ledande unga dirigenter. Johannes förfogar 
över ett brett register och dirigerar både symfonisk repertoar och operarepertoar            
tillsammans med flera av de ledande skandinaviska orkestrarna och operahusen. 
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FREDAG 19 MAJ

Folkmusikkonsert – ”Nu står jag på min resa”
Människor rör på sig och musiken följer med och utvecklas. Folkmusik-
studenter och lärare bjuder på emigrantvisor, gränslåtar och musik som 
rest över havet. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

MÅNDAG 22 MAJ

Saxafton
Saxofonklassen bjuder på pricksäker klassisk saxofonmusik, både solis-
tiskt och i ensemble under ledning av saxofonläraren Martin Eriksson. 

Mikael Kanarva - piano

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TISDAG 23 MAJ

Gitarrafton
Njut av den klassiska gitarrens musikvärld! Medverkar gör gitarrsolis-
ter och Ingesunds gitarrorkester under ledning av Georg Gulyas och       
Per-Owe Solvelius.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                      
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

LÖRDAG 27 MAJ

RiksSMASK 2017
Det var sex år sedan som riksfinalen i Sveriges MusikAkademikers Sång-
Kåntest hölls i Arvika och nu är det äntligen dags igen! Sporthallen kommer 
att bjudas på det bästa som musiksverige har att erbjuda när Sveriges 
musikhögskolor gör upp om vem som har skrivit den bästa SMASKlåten 
under året. Taket kommer att lyftas av glitter, glamour, alla schlagerklischéer, 
fantasifulla scenkostymer och fantastiska tonartshöjningar! 

Scenen kommer att fyllas med en 
50-mannaorkester, inte mindre än 
6 dirigenter, 12 bidrag från alla 6                 
musikhögskolor, 2 konferencierer 
och dansare. Nästa chans att se 
RikSMASK i Arvika, blir först år 
2023, så detta får ni bara inte missa! 

För alla som fyllt 18 år kommer kvällen sedan fortsätta med en hejdund-
rande efterfest någonstans i Arvika där ett liveband spelar 
SMASKlåtar och schlagers hela natten lång. 

Kl. 19.00, Arvika Sporthall | Entré 295 kr |                                                   
Pensionär eller ungdom t.o.m. 15 år samt studenter (leg) – 195 kr                        
Förköp: fr.o.m 28/4: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com 
eller Sveders Herr 0570-109 17 
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TISDAG 30 MAJ

Soppa & Musik – Jazzlunch
Marcus Ekroth - gitarr
Martin Andreasson  - gitarr
Emma Larsson - kontrabas

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet Arvika 
120 kr inkl. mat & konsert 

TISDAG 30 MAJ

”Himlen ler i vårens ljusa kvällar…”
Det är många som studerar klassisk sång på Ingesund. I denna konsert, 
den första av två (den andra 31/5), kommer ett antal sångstudenter att 
bjuda på blandad repertoar. Allt under ledning av Ia Hultén, Peter 
Boman och Carl Unander-Scharin. 

Kl. 19.00, Konsthallen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                             
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

ONSDAG 31 MAJ

”…solen kysser liv i skog och sjö”
Klassiska sångare från Ingesund ger även denna vårkväll på blandad 
repertoar. Den andra konserten av två på konsthallen som leds av 
Ia Hultén, Peter Boman och Carl Unander-Scharin. 

Kl. 19.00, Konsthallen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                            
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

MÅNDAG 29 MAJ

Klarinettafton
Ingesunds klarinettister presenterar vacker och livfull musik ur klarinett-
repertoaren. En blandning av solistiska klarinettstycken och varierad 
kammarmusik under ledning av Lars-Gunnar Wåhlstedt. 

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                      
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

TORSDAG 1 JUNI

Kammarmusikafton
Roberto Muttoni - violin
Laura Cattaneo - piano 

Italienbesök på Ingesund! Roberto är professor i violin på musikkonser-
vatoriet i Verona och har både som solist och kammarmusiker musicerat i 
internationella sammanhang, främst i Centraleuropa. Laura är huvudlärare 
i piano på musikkonservatoriet i Verona och har också hon medverkat vid 
flera tillfällen som solist och i kammarmusiksammanhang. Tillsammans 
kommer båda hit till Arvika för att spela musik av Margola, Clementi och 
Wolf-Ferrari.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 80 kr | Pensionär 60 kr |                   
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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FREDAG 2 JUNI

Hornafton
Valthornstudenterna bjuder på varierande repertoar, både solistiskt och i 
ensemble under ledning av Trude Eick.   

Kl. 18.00, Lilla konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr |                  
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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SÖNDAG 4 JUNI

Examenskonsert
Kristina Bergman - Ri-trombon

”Kicki B tillsammans med Kicki B Band kommer denna söndagseftermid-
dag att bjuda på några egenkomponerade låtar blandat med personliga 
favoriter. Garanterat mycket blås! ”

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Fri entré

FEBRUARI

Lördag 25 februari
MHI Worst of Emil&Peter

MARS

Lördag 4 mars
MHI SMASK Ingesund 2017

Söndag & måndag 5-6 mars
MHI Kamrater 

Fredag 10 mars 
MHI Examenskonsert
Kalle Widén - Ri-gitarr

Lördag 11 mars
MHI Examenskonsert
Stina Widén - Ri-saxofon 
och dirigering 

Söndag 12 mars
MHI Rigmor Gustafsson kvartett

Måndag 13 mars
MHI Måndagsjazz 

Torsdag 16 mars
MHI Violinkonsert - Manuel Guillen

Söndag 19 mars
MHI Nordic Piano Competition

Tisdag 21 mars
Rackstadmuseet
Soppa & Musik ”Ingesundsfolket”

Torsdag 23 mars
Trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Tidig musik

25, 29, 31 mars & 1, 5, 6 april 
MHI Musikalen Parade

Måndag 27 mars
MHI Måndagsjazz 

Torsdag 27 mars
MHI The Indian Impressions Trio

Tisdag 28 mars 
MHI Minetti Quartet 

Tisdag 28 mars
MHI Return of the bastrombonist

Torsdag 30 mars
Trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Plåtänglar

APRIL

Söndag 2 april 
MHI Jaerv

Måndag 3 april 
MHI Per-Oscar Nilsson trio 
featuring Gilad Hekselman

Fredag 7 april
MHI Folkmusikkonsert med TRE

Fredag 7 april
MHI Jazzfabriken – Debut

Lördag 8 april
Rackstadmuseet
Retro på Rackstadmuseet

Tisdag 11 april
MHI Vilken stol sitter du på?

Torsdag 13 april
trefaldighetskryrkan
Lunchkonsert – Stråkkvartett

Onsdag 19 april 
MHI Det är vackrast när det 
skymmer

Torsdag 20 april
trefaldighetskryrkan
Lunchkonsert – med Hedda 
och Per

Torsdag 20 april
MHI  Stockholm Voices

Söndag 23 april
MHI  Frauenliebe und Leben

Tisdag 25 april
Rackstadmuseet
Soppa & Musik - Vårlunch 
med Wax

Tisdag 25 april
MHI  Kammarmusikafton
Daniel Tengberg - cello
Daniel Hormazabal - piano

Onsdag 26 april
MHI Jazzsångkonsert

Torsdag 27 april
trefaldighetskryrkan
Lunchkonsert - Maria, Lydia 
och Vidar

Torsdag 27 april
MHI Slagverksafton

MAJ

Torsdag 4 maj
MHI Torsdagsjazz 

Torsdag–fredag 4–5 maj
MHI Estetiska Skolans 
Högstadium presenterar

Måndag 8 maj
MHI Kalejdoskop XXIII

Tisdag 9 maj
MHI Kärleksvalser och 
fyrhändigt pianospel

Onsdag 10 maj
MHI Tidigt och sent 

Torsdag 11 maj
MHI Dubbelt så mycket jazz

Fredag 12 maj
MHI Solistkonsert

Måndag 15 maj
MHI Måndagsjazz 

Måndag 15 maj
MHI Konsert med 
Melodikryss

Tisdag 16 maj
MHI Operalajv!

Onsdag 17 maj
MHI En stilla lunchmusik

Onsdag 17 maj
MHI Flöjtafton

Torsdag 18 maj
MHI John O’conor

Fredag 19 maj
MHI Folkmusikkonsert - 
”Nu står jag på min resa”

Lördag 20 maj
MHI Nissor Abdourazakovs 
elever från Gothenburg 
Music Academy 

Måndag 22 maj
MHI Saxafton

Tisdag 23 maj
MHI Gitarrafton

Onsdag 24 maj
MHI Symfoniorkesterkonsert – 
Edvard Grieg

Lördag 27 maj
Arvika Sporthall
RiksSMASK 2017

Måndag 29 maj
MHI Klarinettafton

Tisdag 30 maj
Rackstadmuseet
Soppa & Musik - 
Lunchmusik med jazzklanger

Tisdag 30 maj
konsthallen
”Himlen ler i vårens 
ljusa kvällar…”

Onsdag 31 maj
konsthallen”… solen kysser 
liv i skog och sjö”

JUNI

Torsdag 1 juni
MHI Kammarmusikafton
Roberto Muttoni - violin
Laura Cattaneo - piano 

Fredag 2 juni
MHI Hornafton

Fredag 2 juni
MHI Vårkonsert 
M60/MLC Musiklinjen College

Söndag 4 juni
MHI Examenskonsert
Kristina Bergman -
Ri-trombon
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Konstnärligt projekt

TACK TILL VÅRA STIPENDIEGIVARE
Arvika kommun

Bengt Ekholms fond för musikstudier 

Kungliga Musikaliska akademien

Lions

Ellen Sundbergs fond

Marianne Sundin-Dahlskogs musikhögskolefond

Stiftelsen Carl-Fridolf Lindéns stipendium

Stiftelsen Stellan, Sten och Märta Hähnels Minne

FREDAG 2 JUNI

Vårkonsert
Musik 60 / Musiklinjen College 
Kontrastrik konsert med studerande från utbildningarna Musiklinjen College 
och Musik 60 hp vid Ingesunds folkhögskola och Musikhögskolan Ingesund.

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                                           
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 
konsthallen

 
SPORThallen



KAU.SE/MHI

Nya benämningar av konsertlokaler 
på Musikhögskolan Ingesund.
Aulan = Stora konsertlsalen
Kammarmusiksalen = Lilla konsertsalen

!

Musikhögskolan Ingesund
671 91 Arvika
Tel 0570-385 00
info@mhi.kau.se

VÄLKOMMEN !

KAU.SE/MHI

Stora 
konsert-
salen

Lilla 
konsert-
salen

Huvudentré

FRÅN ARVIKA CENTRUM

s
s

s

scanna qr-koden
och få hela vårens 

konsertutbud direkt 
i mobilens kalender.

Vid större evenemang 
finns även parkering vid 

Ingesunds folkhögskola 
att tillgå.

EXTRA PARKERING
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