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I skrivande stund är det full vinter, rejält med snö och 
12 minusgrader. Det gnistrar i det vita täcket när jag 
kikar ut mot kyrkvikens bastanta is. Hur det än är går 
vi mot ljusare tider och en ny konsertvår på Ingesund. 
Måste dock göra en kort återblick innan vi ser framåt 
med fokus på detta generalprogram.

Tänk, i slutet av oktober kom han äntligen till oss, 
H.M Konung Carl XVI Gustaf och som han kom! 
Sveriges kung var i högform med ett strålande humör, 
en nyfikenhet och imponerades storligen. Han lät sig 
informeras om vår verksamhet, historien, studenterna 
och skolan. Kungen höll efter konserten, födelsedags-
presenten, ett långt tacktal där han uttryckte sin stora förtjusning över våra studen-
ters storslagna konsert och menade att de agerade som fullfjädrade artister. Kungen 
anknöt till det svenska musikundret, musik- och kulturskolor och inte minst vår kopp-
ling till Polarpriset och Stikkan Anderson. Vi får många besök på Musikhögskolan 
Ingesund, men detta var något utöver det vanliga och bland det mest spektakulära 
och största externa besöket i Ingesunds historia. Känns fantastiskt inspirerande att vi 
har detta bakom oss när vi nu går vidare mot nya upptåg.

Våren präglas av många intressanta konserter och de kommer ”dugga tätt” ända 
fram till början av juni. Ta gärna del av studenternas egna examenskonserter (konst-
närliga projekt), ämneskonserter med olika instrumentinriktning, kammarmusik, 
orkesterkonserter och ett flertal artistbesök. Dessutom några större externa projekt 
då bl.a. Dansstudion i Arvika bjuder på vårshow och Estetiska skolan sätter upp 
musikalen ”Trollkarlen från Oz”. Ett antal måndagar bjuder studenter på jazziga toner 
i Musikhögskolans Café & Pub. Soppa & musik på Rackstadmuseet fortsätter sista 
tisdagen i månaden liksom lunchkonserter i Trefaldighetskyrkan några torsdagar. 
Nytt för våren är att det även blir ”brunchmusik” tre söndagar vid Kafé Nystuga på 
Sågudden, ett samarbete med Rasmus Andersson som även driver Ingesundskafferiet 
på skolan. 

Se gärna på nästa sida hur du når oss via sociala medier och inte minst få hela 
vårens konserter och event direkt i mobiltelefonens kalender – Botanisera i vårt utbud 
och häng med i detta vårflöde av olika upplevelser! 

MYCKET NÖJE!

 

JOHAN BIRGERSSON 
– ansvarig för konsertverksamhet, samverkanskoordinator, producent.

Vår i sikte!



www.ingesundskafferiet.se 

Flaggfärger

 

 

Musikhögskolan Ingesund

Karlstads universitet

Externa scener

Få vårens konsertutbud i mobiltelefonens kalender 
genom att gå in på kau.se/mhi under konsertverksamhet.

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.com

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

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

 

Njut av musik, härlig atmosfär, naturen, bra mat och fina vandringsleder. 
Råvaror av hög kvalité med mycket närproducerat och ekologiskt. Upplev 
vårt café där hälsotemat med vitamin-, mineral- och näringsrik mat står i 
centrum! Mat för vegetarianer, veganer, för de som har olika matallergier 
samt givetvis köttätare.
Missa inte vår alldeles egna alkaliska vattenjoniserare och reningsverk. 
Med ett alkaliskt joniserat vatten får du flera goda hälsoeffekter, bl. a. 
antioxidering samt rik syresättning av vattnet. I caféet finns det även 
installerade luftrenare.

Hälsningar, Rasmus Andersson
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TORSDAG 22 FEBRUARI

Ytterlandet
Henrik Olsson – gitarr
Sture Ericsson – saxofoner & klarinett
Håkon Berre – trummor

Ytterlandet färdas i gränslandet där ljud blir musik och musik blir till 
reminiscenser av liv, där improvisation blir struktur och struktur blir öppna 
frågor, där allvar och lek möts, där äventyret kan utspelas i ditt eget öra. 
Kort sagt, två svenskar från de djupa skogarna och en norsk bergsklätt-
rare ger sig ut i ett fritt improviserat musikaliskt landskap där du själv kan 
gå på upptäcktsfärd! 

Arvikabördige gitarristen Henrik Olsson är aktiv på Köpenhamns blomst-
rande, experimenterande musikscen, och har med sitt personliga och ny-
tänkande spel uppmärksammats i bl. a. hans eget Penumbra Ensemble, 
The Hum och olika improsammanhang. Han är även en del av det rosade 
musikerkollektivet Barefoot Records. Sture Ericson spelar alla slags 
olika saxofoner och klarinetter och är en av de stora på den europeiska 
improkartan. Håkon Berre, ursprungligen från Norge med bas i Köpen-
hamn, har ett uppfinningsrikt och energifullt trumspel som tagit honom till 
klubbar och festivaler över hela världen.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

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

MÅNDAG 5 MARS

Måndagsjazz – Studenter till Göran Klinghagen 
och Terje Sundby bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 18.00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré RACKSTADMUSEET
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 konsthallen
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TORSDAG 8 MARS

The Real Thing
Henrik Olsson – gitarr
Sture Ericsson – saxofoner & klarinett
Håkon Berre – trummor

Sedan starten 1992 har The Real Thing spelat mer än 1 500 konserter 
och sålt över 55 000 skivor med svängig orgelbaserad souljazz, inspi-
rerad av storheter som Jimmy Smith, Jack McDuff, George Benson och 
Wes Montgomery. Bandet som ”aldrig går av scenen i torr smoking” har 
solid following också utanför jazzexpertisen. Organist Palle Wagnberg, 
gitarrist Staffan William-Olsson, saxofonist Dave Edge och trumslagare 
Hermund Nygård gläder sig över att veva igång turnébussen, lyfta 200 
kg Hammondorgel, kolla att flugan sitter rakt och kasta sig över gamla 
och nya låtar, inte minst från den rykande färska plattan ”Oh No, Not The 
Real Thing Again…”

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr                
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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MÅNDAG 12 MARS – LUNCHKONSERT

Improvisationskonsert – 
Orford Music Academy, Kanada

Anders Åstrand & Orford ensemble

Sommaren 2017 var det premiär för en kurs i improvisation i Orford Music 
Academy i Kanada. En kurs som riktar sig till klassiskt skolade musiker 
med totalt 50 sökande som provspelade, varav 12 stycken fick plats en 
vecka i juli.

Där genomfördes ensembleövningar kompositionsövningar solo och i 
grupp, samt soloimprovisationer och det hela resulterade i en stor kon-
sert. Slagverkaren och läraren Anders Åstrand fick i uppdrag att välja ut 
fyra musiker till en Sverigeturné.

Årets ensemble, d.v.s. den som kommer till Ingesund, bjuder på kontra-
bas, oboe, klarinett och piano samt Åstrand själv på slagverk. Dessut-
om utökas ensemblen med studenter från Musikhögskolan Ingesund. 
Improvisationer framförs, baserade på ensemblens skisser men även 
improvisationer i stunden. Spännade klanger väntas uppstå på denna 
lunchkonsert!

Kl. 12.15, Stora konsertsalen | Fri entré

MÅNDAG 12 MARS

Måndagsjazz – Studenter till Göran Klinghagen 
och Terje Sundby bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 18.00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré
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ONSDAG 14 MARS

ALE MÖLLER TRIO
Ale Möller – diverse instrument
Mats Öberg – piano & keyboard
Olle Linder – slagverk

Från jazz till grekisk folkmusik och vidare till egenkomponerad världsmusik. 
Med Ale Möller Trio fortsätter en av Sveriges mest folkkära artister att 
utforska musiken på sitt eget unika sätt tillsammans med Mats Öberg och 
Olle Linder. Ale Möller Trios uppträdanden är lekfulla, de är på riktigt och 
varje show bjuder alltid på något nytt. Improviserad musik som liksom 
växer fram på scenen ur tonerna från bland annat flöjt, dragspel, key-   
board, mandola, trumpet, olika sorters slagverk och allt annat som låter.

Ale Möller bygger ett eget musiklandskap som är grundat på skilda                
musiktraditioner från många håll. Han är multiinstrumentalist men fram-
förallt är Ale Möller en musikant som arbetar sig in till själva källkoderna 
i den traditionsmusik han stöter på, vare sig det är grekisk rembetika eller 
tjurig tretakt. På scen ackompanjeras Ale utav Mats Öberg och Olle 
Linder. Båda är erkänt skickliga och kritikerrosade improvisationsmusiker. 
Mats Öberg, pianist och kompositör, har skapat musik sedan barnsben på 
sjuttiotalet och har dessutom spelat tillsammans med Frank Zappa och 
en rad andra stora stjärnor. Olle Linder spelar bas, trummor, mandola och 
alla möjliga slagverk där latinamerikanska toner hör till favoriterna. 

Ale Möller har under ett antal år varit knuten till Musikhögskolan Ingesund 
som adjungerad professor och är årligen återkommande på skolan genom 
kursen Borderless Musical Encounter.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr                                                                                                              
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré                                  
Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.
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TORSDAG 15 MARS

Z Quartet – ”Because Music”
Hanna Zätterman med vänner
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MÅNDAG 19 MARS

Måndagsjazz – Studenter till Göran Klinghagen 
och Terje Sundby bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 18.00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré RACKSTADMUSEET
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TORSDAG 15 MARS

Lunchkonsert – Folkliga toner
Felicia Eklöf – sång och flöjt

Ett folkligt program från förr och idag. Med toner från sång och                   
flöjt får berättelserna leva vidare i nya skepnader. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré |                            
Servering efter konserten
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”Jag går nu äntligen sista termi-
nen på musiklärarprogrammet 
på Ingesund. Vill gärna avsluta 
min tid här med att få spela 
några av, vad som har blivit, 
mina favoritlåtar tillsammans 
med några vänner. Det blir en                    
blandning av covers, egna ar-
rangemang och egenskrivet”.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen 
| Fri entré
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TISDAG 20 MARS

Soppa & Musik – Jazzlunch
Erik Larsson – trumpet
Adrian Kjellgren – gitarr
Johannes Bäckström – kontrabas  
Marc Murzeau – trummor 

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet Arvika 
| 120 kr inkl. mat & konsert 
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ONSDAG 21 MARS

Operalajv#4
Operan ”I Firenze” av Helena Munktell, framförs för första gången i modern 
tid i den kammarmusikaliska versionen! Förutom detta unika, roliga och 
vackra verk, framförs även operamusik av Händel, Purcell och Mozart. 

Sångare under ledning av professor Carl Unander-Scharin. Medverkar 
gör även David Holmqvist, harpa, Karin Svenstedt, violin och 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 
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TORSDAG 22 MARS

Celloafton
Ingesunds cellister under ledning av Lars-Inge Bjärlestam och 
Ylva Nilsson, bjuder på musik av bl.a Villa-Lobos, Klengel och Holm.         
Sångsolist är Lydia Kjellberg – sopran.

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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 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



FREDAG 23 MARS 

3 x B - Beethoven, Bach och Brautigam 
Ronald Brautigam – piano
Wermland Operas orkester
Johannes Gustavsson – dirigent

Tre B:n som tillsammans skapar en stor och välklingande konsertupp-
levelse. Under ledning av chefsdirigent Johannes Gustavsson spelar 
Wermland Operas orkester och den holländske pianisten Ronald 
Brautigam. Han frestar publiken med pianokonserter av både Bach och 
Mozart. Kvällen avslutas sedan med Beethovens andra symfoni som 
uruppfördes 1803 på Theater an der Wien med kompositören själv som 
dirigent. Ronald Brautigam är en av Hollands mest uppskattade musiker 
som inte bara uppmärksammas för sin virtuositet och musikalitet utan 
också för att han behärskar så många musikaliska stilar.

ARRANGÖR: ARVIKA KONSERTFÖRENING                                                                 

I SAMVERKAN MED MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 180 kr | Medl. i AKF 120 kr.         
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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RONALD BRAUTIGAM



SÖNDAG 25 MARS 

Folkmusikbrunch på Sågudden  
Ronja Grafström – sång och fiol
Timmy Gasslander – gitarr

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat och musik! 
Ingesundsstudenterna skapar härlig stämning samtidigt som du kan köpa 
brunchbuffé och äta så mycket du orkar. Går givetvis att enbart ta en fika 
och lyssna på konserten.

I SAMVERKAN MED SÅGUDDENS FRILUFTSMUSEUM

Kl. 12.30, Sågudden – Nystuga kafé & kök | Brunchbuffé 160 kr -       
serveras kl.12.00–15.00. 

TISDAG 27 MARS

Soppa & Musik – Stråkkvartett

Stråkkvartett spelar Dvorak, samt uruppför helt                                           
nyskriven musik av Sven Smedberg. 

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet Arvika 
| 120 kr inkl. mat & konsert 
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TISDAG 27 MARS 

Paganini på Ingesund 
Christopher Tun Andersen – violin
Ingesunds Stråkorkester
Magnus Ericsson – dirigent

Christopher Tun Andersen har studerat på Norges Musikkhøgskole för 
professorerna Isaac Shuldman och Peter Herresthal, och sedan 2013 för 
Pinchas Zukerman i New York. Han har vunnit alla stora ungdomstävlingar 
i Norge och 2013 tilldelades han ett specialpris i Jascha Heifetz Interna-
tional Violin Competition i Vilnius. 

Här i ett härligt samarbete med Ingesunds Stråkorkester. Han spelar på ett 
instrument gjort av Giovanni Battista Guadagnini 1753 och violinen tillhan-
dahålls av Anders Sveaas Foundation. Som enda skandinav är Christopher 
utsedd att delta i Paganini-tävlingen i Italien och kommer inför detta, på 
kvällens konsert tillsammans med stråkorkestern, att framföra bl.a. svit av 
Sinding och Pagininis violinkonsert nr 1.

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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CHRISTOPHER TUN ANDERSEN



LÖRDAG 14 APRIL 

SMASK Ingesund 2018
Kom och hjälp till att rösta fram de två bidrag som ska representera     
Musikhögskolan Ingesund i årets Riks-SMASK, musikhögskolornas 
svar på Melodifestivalen!

Bered dig på en helkväll fylld med glitter, glamour, schlagerklichéer,     
fantasifulla scenkostymer och fantastiska tonartshöjningar! 

Allt planerat och genomfört av ett hundratal av Sveriges blivande
professionella musiker, musiklärare, ljudtekniker och artister! 

En kväll man sent kommer att glömma!

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 195 kr | Pensionär och                     
ungdom t. o. m. 15 år samt studenter (leg) – 150 kr Förköp: Scalateatern 
054-19 00 80, scalateatern.com eller Sveders Herr AB 0570-109 17.                                   
Biljettsläpp: 5 mars
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MÅNDAG 16 APRIL

Måndagsjazz – Studenter till Göran Klinghagen 
bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

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

 MHI

 trefaldighetskyrkan
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TISDAG 17 APRIL 

Filmkväll med Blåsorkester Delta
Blåsorkester Delta är ett studentinitiativ av Wietse Ackema som går 
dirigering på Musik 60 hp. Ett trettiotal studenter som repeterar utanför 
skolans ordinarie verksamhet. Det framförs musik ur filmer som Iron Man, 
Rog ue one, How to train a Dragon och många fler.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan
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TORSDAG 19 APRIL

Lunchkonsert – Folkliga toner
Åke Skommar – orgel

Studenter vid Musikhögskolan Ingesund spelar härlig                             
och lättsam brassmusik, under ledning av Kjell Erik Paulsrud. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré |                            
Servering efter konserten
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TISDAG 19 APRIL

David’s Angels
Sofie Norling – sång / liveelektronik
Maggi Olin – piano / rhodes
David Carlsson – elbas
Michala Østergaard-Nielsen – trummor

David’s Angels ignorerar genregränser och skapar musik med kärnan i 
berättelsen, jazz, avantgarde och rock vävs samman i en melodiös klang-
värld fylld av mycket grooves och improvisation. Änglalik och brutal. 

Musikerna födda på 60-, 70- och 80-talet är influerade från olika håll av 
jazz, rock och avantgarde. Resultatet blir en melodiös jazz med grooves 
och vågade improvisationer.   

2017 släppte David’s Angels sitt tredje album ”Traces” som är skapat 
utifrån ett tema vad vi med handlingar och uttryck lämnar efter oss för 
spår i tiden.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr                
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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SÖNDAG 22 APRIL

Dansstudion i Arvika – Vårshow
Det var en gång en liten stad som hette Arvika.                                                                        
I denna lilla stad skedde otroliga ting.                                                                                                              
En gång per år tog dansungdomar över staden med sin dans och glädje. 

Folket i den lilla staden såg länge fram emot denna stund och har 
redan börjat räkna ner dagarna inför årets föreställning – den 22 april.                 
En dag som skall fyllas med dansglädje för unga och gamla.                                                                                                                 
En dag att tillsammans ta klivet in i sagornas värld. 

Dansstudion i Arvika startades 1996 av danspedagog Kristina Isaks-
son Kleinert. Ända från starten fylldes snabbt de olika danskurserna av 
danssugna ungomar och vuxna. Under åren har olika danslärare och 
danskonstnärer från olika delar av landet undervisat vid Dansstudion och 
hjälpt till att skapa en dansundervisning som gjort sig känd för att vara 
professionell, kreativ, utvecklande och seriös. Dansstudion anordnar även 
workshops med olika stilar och spännande gästkoreografer.

Projektledare – Jacqueline Boström, projektkoordinator –       
Tara Isaksson Kleinert, marknadsföringsansvarig –                                           
Ottilia Ekholm Berglund, deltagare är Dansstudions medlemmar. 

Kl.14.00 & kl.17.30,  Stora konsertsalen | Entré 90 kr  | Ungdomar mellan 
13–18 år 50 kr | Barn t.o.m. 12 år – fri entré 
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TISDAG 24 APRIL

Soppa & Musik – Barocklunch

Studenter bjuder på kammarmusik i barockens tecken,                           
under ledning av blockflöjtlärare Agneta Kazen.  

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet Arvika 
| 120 kr inkl. mat & konsert 
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ONSDAG 25 APRIL
                                                                                                                                                  
På väg till Verona

Magnus Ericsson – violin
Hsin-Bei Lee – piano

Våra egna lärare Magnus och Hsin-Bei ger konsert inför sin resa                    
till Italien och besök på Conservatorio di Verona ”Evaristo Felice         
Dall’Abaco”. På plats kommer de att hålla masterclasses, seminarier och 
konsert. Det blir nu som då, musik av Sjögren, Aulin, Linde, Grieg.

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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Norr om Stockholm 27 maj

SMASK
14 april
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Johan Bridger
8 maj





TORSDAG 26 APRIL

Dubé & Nyberg
Sébastien Dubé – kontrabas
Simon Nyberg – gitarr

Kontrabasisten Sébastien Dubé och gitarristen Simon Nyberg               
träffades på en fest för två år sedan och då var det självklar spelglädje 
på en gång med en kombination av olika klanger, improvisationer och 
energiskt spel fram på småtimmarna tills alla andra hade gått och lagt 
sig. Sébastien och Simon fortsatte jammet där folkmusik från olika längd- 
och breddgrader kombinerades med improvisationer och spelglädje.               
De bestämde sig att slå följe i musikäventyret och bilda band! 

Sébastien Dubé är en färgstark personlighet från Svenska kammarorkes-
tern i Örebro, Ale Möller Band, med Fhager & Norrefalk m.fl. Bördig från 
Kanada och med en gedigen klassisk bakgrund har Dubé under en mängd 
år blivit känd i fältet folk- och världsmusik och improvisation på ett mycket 
imponerande sätt. Simon Nyberg, gitarr och diverse stränginstrument, har 
bakgrund i jazzen men ses mest spelande, svensk, irländsk och ameri-
kansk folkmusik nuförtiden, bl.a. med Freeman-Fox och Six String Yada. 
Herrarna Dubé & Nyberg har båda tydlig koppling till Musikhögskolan Inge-
sund - Dubé som lärare i kontrabas och årligen återkommande i Borderless 
Musical Encounter, Nyberg som tidigare student under några år. Hittills har 
denna duo tagit sig så långt som till Kanada, USA och Ryssland och snart 
så nära som till Arvika där det blir Värmlandspremiär!

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr                                                                                                              
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré                                   
Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.
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LÖRDAG 28 APRIL

Klassisk lördag
Elise Watten – violin 
Kristian Selnes – violin
Tord Bremnes – violin

Stråkstudenter vid musikerprogrammet, Konstnärlig kandidat musiker 
bjuder på en klassisk lördag på fina Rackstadmuseet i Taserud.

Kl. 15.00, Rackstadmuseet
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LÖRDAG 28 APRIL

Examenskonsert Erik Hedenstedt – Ri elgitarr

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré

Konstnärligt projekt

TORSDAG 3 MAJ
                                                                                                                                            
Barockmusik på olika sätt
Blandad repertoar med blockflöjter, stråkar, sång, gitarr med mera.      
Studenter från Musikhögskolan Ingesund tillsammans med läraren       
Agneta Kazen.

Kl. 19.00, Mikaelikyrkan | Fri entré
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SÖNDAG 29 APRIL

Vårsångsbrunch på Sågudden  
Ingesunds manskör sjunger in våren! 

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt                                                                                                              
mat och musik! Ingesundsstudenterna skapar härlig                                
stämning samtidigt som du kan köpa brunchbuffé och äta så mycket du 
orkar. Går givetvis att enbart ta en fika och lyssna på konserten.

I SAMVERKAN MED SÅGUDDENS FRILUFTSMUSEUM

Kl. 12.30, Sågudden – Nystuga kafé & kök | Brunchbuffé 160 kr -       
serveras kl.12.00–15.00. 

 sågudden

MÅNDAG 30 APRIL

Måndagsjazz – Studenter till Terje Sundby 
bjuder på jazziga toner

Standardrepertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 18.00, Musikhögskolans Café & Pub | Ej alkoholservering | Fri entré RACKSTADMUSEET
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Konstnärligt projekt FREDAG, LÖRDAG, SÖNDAG 4–6 MAJ

MUSIKALEN – TROLLKARLEN FRÅN OZ
Musikalen handlar om Dorothy, som via en orkan i Kansas hamnar i fantasi-
landet Oz. För att ta sig tillbaka till Kansas behöver Dorothy först hitta den 
mäktige trollkarlen från Oz, och därefter utföra ett uppdrag från honom. 
Dorothy ger sig ut på sitt äventyr, och får snart sällskap av Plåtmannen, 
Fågelskrämman och Lejonet, som också söker efter trollkarlen från Oz.

Efter 14 år med högklassiga produktioner är Estetiska skolan nu glada att 
kunna presentera ytterligare en musikal, och det märks att Trollkarlen från 
Oz passar när det ska vara många elever på scenen. När skolans hög- 
stadieelever intar scenen i Stora konsertsalen är det mycket sång, mycket 
dans och en galen mängd olika figurer och konstiga varelser på 
scenen. Tillsammans med en levande orkester presenteras 
musikalens många kända och några mer okända melodier.

ARRANGÖR: ESTETISKA SKOLAN

Kl. 19.00 (fredag & lördag) Kl. 15.00 (söndag), Stora konsertsalen             
För mer information om biljettpriser och förköp, se www.estetiskaskolan.se 

Trollkarlen från 
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LÖRDAG 12 MAJ

Examenskonsert 
Marcus Ekroth – Ri elgitarr 
Martin Andréasson – Ri elgitarr
”Två konserter i en - en helkväll med egenskrivet material som varvas 
med musik av gemensamma influenser”.

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré

MÅNDAG 7 MAJ                                                                                 

Lunchkonsert med Philip Millers 
studenter i komposition

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré
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TISDAG 8 MAJ
                                                                                                                                                  
Johan Bridger – slagverk

”För ett intensivt personligt uttryck, briljant teknisk behärskning och en 
betvingande scenisk närvaro.” Så löd motiveringen när Johan Bridger vann 
Solistpriset i maj 2004. Han har utöver sin verksamhet som solist även   
undervisat och varit aktiv inom kammarmusik. Johan har sedan 1996 
spelat i Marimbaduon Malleus Incus tillsammans med Patrick Raab och 
det har fört honom till hundratals konserter världen över och flera urupp-
föranden. I Arvika, på Ingesund spelar han ett färgsprakande program 
med musik av bl.a. Bach, Piazzolla, samt ett fyrverkeristycke                           
för inte mindre än 19 olika trummor!

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA KONSERTFÖRENING

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AKF 100 kr.              
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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TISDAG 8 MAJ                                                                                 

Lunchkonsert med Philip Millers 
studenter i komposition

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré
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TISDAG 15 MAJ
                                                                                                                                                  
SKROT
En uppfinningsföreställning av musikgruppen SKROT där man kommer få 
höra rolig, cool och bra musik och samtidigt bli riktigt glad. 

Några gamla favoriter är såklart kvar som morotsklarinetten och elspaden 
men dessutom med ännu fler akustiska musikinstrumentuppfinningar 
och flera olika elektroniska instrument. SKROT är en fri musikgrupp som 
funnits sedan 2010 och har fem medlemmar – Anna Cederquist, Martin 
Harborg, Hans Nilsson, Marcus Lundgren och Anders Björkqvist.

De har jobbat som musiker och pedagoger i 20 år och är utbildade på 
Musikhögskolorna i Arvika, Piteå och Malmö. Gruppen har bl.a. synts i 
sammanhang som SVT Barnkanalen sommarlov, Malmöfestivalen och 
Korröfestivalen.

SKROT gör olika former av verksamhet med musik, teknik, utvecklings-
projekt och turnerar med konserter och workshops både utomlands och 
i Sverige. Under 2017 startade SKROT även ett nordiskt nätverk med 
musik, konst och slöjd med Island och Danmark: Nordic music arts and 
crafts. Genom SKROT får du säkerligen inspiration att uppfinna saker, 
göra egna musikinstrument, spela på dem och det är endast din 
fantasi som sätter gränserna. Att uppleva något utöver det 
vanliga lär visa sin bästa sida denna afton.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 120 kr | Pensionär 100 kr          
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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Konstnärligt projekt
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TORSDAG 17 MAJ

Den blida vår är inne – körkonsert med Gunnar Eriksson
Ingesunds Kammarkör
Mats Eriksson – gitarr
Ingesundsstudenter       
 

Gunnar Eriksson har i mer än 50 år arbetat med körer över snart sagt 
hela världen. Med start i Enskede ungdomskör på 1950-talet och där-
efter i Göteborgs Kammarkör och Rilkeensemblen har han utvecklat ett 
alldeles eget förhållningssätt till kören som konstform. Som professor i 
körledning vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg har han också 
haft tillgång till en ung generation av musiker och sångare att inspirera 
och bli inspirerad av. Även långt utanför Sveriges gränser. Med sin lyhörd-
het för sångtexter och med sitt mod att inte väja för det svåra eller ge efter 
för populistiska strömningar möjliggör Gunnar Eriksson en djupare och 
starkare upplevelse av musiken.

Gunnar Eriksson är född i Bengtsfors och uppväxt i Dingle, utbildad vid 
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm med bland andra Eric Ericson som 
lärare. Sedan 1994 är han ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.   
Ett musikaliskt möte med professor Gunnar Eriksson och studen-
terna i kammarkören som nu mynnar ut i denna konsert.

I SAMVERKAN MED KARLSTADS STIFT

Kl. 16.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

   Gunnar Eriksson – dirigent
   Mats Backlund – dirigent
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TORSDAG 17 MAJ

Lunchkonsert – Folkliga toner
Sandra Wettergren – sång
Tove Landahl – piano  

Framför musik ur Schumanns Frauenliebe und leben, men också andra 
pärlor ur klassiska repertoaren. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15-12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré |                            
Servering efter konserten
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Träffa körlegendaren, ledaren, dirigenten och professorn 
Gunnar Eriksson. På Musikhögskolan Ingesund blir 
det workshops, presentation av verksamheten på 
Ingesund samt konsert med Ingeunds Kammarkör (se 
föregående sida). Ett perfekt tillfälle att som körledare 
mötas och få lite inspiration i en härlig musikmiljö. 
Dessutom kostnadsfritt förutom fika och lunch.

INFO OCH ANMÄLAN:                                                     
anders.goranzon2@svenskakyrkan.se

I SAMVERKAN MED KARLSTADS STIFT
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FREDAG 18 MAJ 

Vårkonsert med Ingesunds Stråkorkester 
Martin Eriksson – saxofon 
Ingesunds Stråkorkester
Mimmie Törngren, Wietse Hendrick Ackema
& Magnus Ericsson – dirigenter

När stråkorkestern är i farten är det lätt att slungas med och hänge 
sig  musiken i vårkvällen. Dessutom får vi höra solistinslag och ett                
nyskrivet verk av vår egen lärare i komposition, Philip Miller för saxofon 
och stråkorkester.

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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För dig som leder kör!

TORSDAG 17 MAJ KL 9–17

Seminariedag med professor Gunnar Eriksson på Ingesund!
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MÅNDAG 21 MAJ

Gästlärarbesök från Island
Sigurdur Flosason - saxofonist och tonsättare
Ingesundsstudenter

Sigurdur Flosason är utan tvekan en av de mest aktiva och tongivande 
musikerna på Island. Efter sina masterstudier i USA i både jazz och i 
klassisk saxofon, har han spelat in trettio skivor med egna projekt och 
turnerat över hela världen. Hans skivutgivning bygger ofta på egna jazz-
kompositioner men hans produktion omfattar också körverk, sånger, fri 
improvisation och olika typer av experimentell musik. Sigurdur har genom 
åren samarbetat med flera framstående amerikanska och skandinaviska 
jazzartister. Hans senaste jazzproduktion är en CD från förra året där han 
spelar tillsammans med Lars Jansson trio. 

Sigurdur är ledare för Reykjavik Big Band och han medverkar regelbundet 
som solist för The Icelandic Symphony Orchestra. Han har två gånger 
nominerats till Nordiska rådets stora musikpris och vunnit fem isländska 
Grammys. Den här gången har Sigurdur besökt Ingesund som gästlärare. 
Han har i några dagar repeterat med en studentensemble som framträder 
med hans kompositioner i Lilla konsertsalen. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Lilla 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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TISDAG 22 MAJ 

Gitarristernas vårkonsert
Ingesunds Gitarrorkester framför storslagna klassiker och öronkarameller.

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

ONSDAG 23 MAJ 

Pianoafton
Musikhögskolans pianostudenter ger ett varierat program med aktuell 
repertoar för vårterminen.

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

TORSDAG 24 MAJ 

Folkmusikernas vårkonsert
Med två veckor kvar till Ransäterstämman, där ”Ingesundsfolket” alltid 
deltar, får ni ikväll lyssna till rykande dansanta och svängiga låtar som 
uppladdning inför stämman. Förutom dansprogrammet har ensemblen 
även arbetat med folkmusik från olika delar av Europa. I år firas i Europa 
nämligen det europeiska kulturarvet (European Year of Cultural Heritage 
2018) och vi på Ingesund är med och firar och musicerar kring 
härlig folkmusik från Europas alla hörn, såsom joddling från 
Österrike, fransk bourreé, finsk kantelemusik m.m.

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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LÖRDAG 26 MAJ

Ingesunds Symfoniorkester
Johannes Gustavsson – dirigent

Dags för vår egen symfoniorkester på Ingesund att bjuda på konsert i form 
av kraftfull musik med romantisk glöd. Det är nämligen dags för Tjajkovskijs 
femte symfoni i e-moll.

Juvelen i Tjajkovskijs kompositionskrona, så brukar den kallas med ryskt 
vemod, ömsint och storslagen musik. Symfonin framfördes för första gången 
i S:t Petersburg med kompositören själv som dirigent. Den blev en av hans 
mest kända symfonier och mycket populär under andra världskriget. Att 
femte symfonin handlar om ödet har Tjajkovskij själv klargjort i anteckningar 
knutna till första satsen. ”En fullständig kapitulation inför ödet, och vart ödet 
också för oss är outgrundligt”. Det smygande ödesmotivet som först hörs i 
klarinetternas låga register återkommer i symfonins alla fyra satser.

Orkestern leds av Arvikabon Johannes Gustavsson som även är 
chefdirigent för Wermland Operas orkester. 

Johannes Gustavsson kommer att ge en introduktion av        
konserten i caféet kl.14.15. I samband med detta ges möjlighet att fika.

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Pensionär 120 kr                                                                                                                 
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré                                    
Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.

SÖNDAG 27 MAJ

Jazzbrunch på Sågudden 
Albin Bryntesson – gitarr
Martin Andreasson – bas 

Upplev en genuin, mysig miljö och samtidigt kombinera mat och musik! 
Ingesundsstudenterna skapar härlig stämning samtidigt som du kan köpa 
brunchbuffé och äta så mycket du orkar. Går givetvis att enbart ta en fika 
och lyssna på konserten.

I SAMVERKAN MED SÅGUDDENS FRILUFTSMUSEUM

Kl. 12.30, Sågudden – Nystuga kafé & kök | Brunchbuffé 160 kr -       
serveras kl.12.00–15.00. 
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SÖNDAG 27 MAJ

Norr om Stockholm
Stina Brandin – fiol (Dalarna)
Magdalena Eriksson – fiol (Ångermanland)
Alva Granström – fiol (Västerbotten)

Polska efter Sigrid Ward, vals efter Carolina Persdotter,                                
polkett efter Ruth Johansson. Vad känns annorlunda här?

Slå upp en folkmusiksamling, vilken som helst. Vad ser du? Gubbar gubbar 
gubbar. I princip hela vår tradition bygger till synes på män som spelat fiol, 
på dessa mäns fäder och farfäder. Men tradition är inte bara gubbar från 
förr med flådiga gårdsnamn. Slå upp den där folkmusiksamlingen en gång 
till och titta lite närmre, mycket närmre. Ta fram förstoringsglaset och du 
ska få se! Där finns Anna Kajsa Norman och hennes fiol, Johanna Hägg-
lunds röst, Elsa Siljebos repertoar och alla farmödrar och mormödrar som 
spelmän i våra uppteckningar har lärt sig låtar av. Det är dags att låta dessa 
kvinnor få ett eget namn och en egen plats.  Det är dags nu!

Hösten 2014 beslutade sig fioltrion Norr om Stockholm för att ta ett nytt 
grepp om Sveriges folkmusikskatt och hösten 2016 släppte de sitt debutal-
bum ”Efter” med låtar efter enbart kvinnor.  Med ett svängigt och nära spel, 
stor glädje och ett uns ilska gör Norr om Stockholm musiksverige lite bättre. 
Stina och Alva har båda tidigare studerat på Ingesund.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr |              
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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MÅNDAG 28 MAJ 

Lunchkonsert med slagverk

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré

TISDAG 29 MAJ

Soppa & Musik 
– Folklig lunch med ”Ingesundsfolket”

Återigen besöker Ingesunds folkmusiker Rackstadmuseet                      
och framför låtar och sånger i egna arrangemang.  

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

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

TISDAG 29 MAJ

”Sköna Maj välkommen till vår bygd igen!”
Sångklassen vid Ingesund presenterar sig och årets arbete med en 
jublande konsert som innefattar både okänd och känd musik i vårens och 
sommarens många tonarter. Lärare Ia Hultén, Peter Boman och Carl 
Unander-Scharin. Bernt Wilhelmsson ackompanjerar.

Kl. 17.00, Konsthallen, Arvika | Fri entré 

TISDAG 29 MAJ

Vårkonsert 
Musik 60 / Musiklinjen College

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

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 30 MAJ 

Ingesunds Blåsorkester

Lunchkonsert med Ingesunds Blåsorkester som dirigeras av                             

Ingesundsstudenter.

Kl. 12.15, Stora konsertsalen | Fri entré

TORSDAG 31 MAJ

Jazzkonsert
Ri-lärarna Jenny Kristoffersson och   
Hallvard Godal presenterar sina jazz-     
ensembler denna terminen. Ensemblerna 
bjuder på varierad repertoar från olika delar 
av Ri-genren (Rytmisk improviserad musik).

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

ONSDAG  30 MAJ 

Minijazzfestival!
Jazzensembler och sångare från Ri-Inriktningen bjuder tillsammans på ett 
varierat jazzprogram som sträcker sig från originalkompositioner av Pat 
Metheny, Anna Lundqvist m.fl. till utvalda kompositioner ur jazzstandard-         
repertoaren.

Jazzensemblerna presenteras under ledning av sångerskan och kompo-
sitören Anna Lundqvist. Kvällen fortsätter med sångsolister i egna band-
konstellationer under ledning av Petra Ahlmark och Anna Lundqvist i 
samarbete speciellt för denna jazzkväll!

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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FREDAG 1 JUNI

Hornafton
Valthornsstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund bjuder på varierad 
repertoar, både solistiskt och i ensemble under ledning av Trude Eick.

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

LÖRDAG 2 JUNI

Examenskonsert Martina Hed – Ri sång
”En konsert som bjuder på egenskriven musik samt några gamla och nya 
personliga favoriter inom soul, pop, jazz och blues.”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré
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MÅNDAG 4 JUNI

Kalejdoskop XXV
Vårens kalejdoskopkonsert – den 25 i ordningen. Det bjuds på nykompo-
nerad musik av kompositionsstudenter 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 

TISDAG 5 JUNI

Träblåsafton 
Träblåsarna vid Musikhögskolan Ingesund samlar sig till en helkväll med 
kammarmusik där allt kan hända! Hsin-Bei Lee och Mikael Kanarva 
ackompanjerar studenterna, som spelar flöjt, oboe, klarinett, saxofon och 
fagott. 

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

Konstnärligt projekt
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TACK TILL VÅRA STIPENDIEGIVARE
Arvika kommun

Bengt Ekholms fond för musikstudier 

Kungliga Musikaliska akademien

Lions

Ellen Sundbergs fond

Cathja Mörners Stipendiefond

Marianne Sundin-Dahlskogs musikhögskolefond

Stiftelsen Carl-Fridolf Lindéns stipendium

Stiftelsen Stellan, Sten och Märta Hähnels Minne

H.M Konung Carl XVI Gustaf håller ett hyllningstal till                           
Musikhögskolan Ingesund vid sitt besök i höstas.



FEBBRUARI

Torsdag 22 februari
MHI Ytterlandet

MARS

Måndag 5 mars
MHI Måndagsjazz

Torsdag 8 mars
MHI The Real Thing      

Måndag 12 mars
MHI Anders Åstrand & Orford 
ensemble

Måndag 12 mars
MHI Måndagsjazz 

Onsdag 14 mars
MHI Ale Möller Trio

Torsdag 15 mars
Trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Folkliga toner

Torsdag 15 mars
MHI Z Quartet – 
”Because Music”

Måndag 19 mars
MHI Måndagsjazz 

Tisdag 20 mars
Rackstadmuseet
Soppa & Musik – Jazzlunch

Onsdag 21 mars
MHI Operalajv#4

Torsdag 22 mars 
MHI Celloafton 

Fredag 23 mars 
MHI Beethoven, Bach och Brautigam

Söndag 25 mars
sågudden–nystuga kafé & kök
Folkmusikbrunch på Sågudden 

Tisdag 27 mars
Rackstadmuseet
Soppa & Musik – Stråkkvartett

Tisdag 27 mars
MHI Paganini på Ingesund

APRIL

Lördag 14 april
MHI SMASK Ingesund 2018

Måndag 16 april
MHI Måndagsjazz 

Tisdag 17 april
MHI Filmkväll, Blåsorkester Delta

Torsdag 19 april
Trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Härlig brassmusik

Torsdag 19 april
MHI David’s Angels

Söndag 22 april
MHI Dansstudion i Arvika 
– Vårshow

Tisdag 24 april
Rackstadmuseet
Soppa & Musik – Barocklunch

Onsdag 25 april
MHI På väg till Verona

Torsdag 26 april
MHI Dubé & Nyberg

Lördag 28 april
Rackstadmuseet
Klassisk lördag

Lördag 28 april
MHI Examenskonsert 
Erik Hedenstedt – Ri elgitarr

Söndag 29 april
sågudden – nystuga kafé & kök
Vårsångsbrunch på Sågudden

Måndag 30 april
MHI Måndagsjazz

MAJ

Torsdag 3 maj
mikaelikyrkan
Barockmusik på olika sätt

Fredag, lördag, söndag,       
4–6 maj
MHI TROLLKARLEN FRÅN OZ

Måndag 7 maj
MHI Lunchkonsert – 
komposition

Tisdag 8 maj
MHI Lunchkonsert – 
komposition

Tisdag 8 maj
MHI Johan Bridger – slagverk 

Lördag 12 maj
MHI Examenskonsert 
Marcus Ekroth &                          
Martin Andréasson – Ri elgitarr

Tisdag 15 maj
MHI SKROT

Torsdag 17 maj
Trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Sång & piano

Torsdag 17 maj
MHI Seminariedag
Gunnar Eriksson

Torsdag 17 maj
MHI Den blida vår är inne

Fredag 18 maj
MHI Vårkonsert – Ingesunds 
Stråkorkester 

Måndag 21 maj
MHI Gästlärarbesök från Island

Tisdag 22 maj
MHI Gitarristernas vårkonsert

Onsdag 23 maj
MHI Pianoafton

Torsdag 24 maj
MHI Folkmusikernas                        
vårkonsert

Lördag 26 maj
MHI Ingesunds                               
Symfoniorkester

Söndag 27 maj
sågudden – nystuga kafé & kök
Jazzbrunch på Sågudden 

Söndag 27 maj
MHI Norr om Stockholm

Måndag 28 maj
MHI Lunchkonsert                         
med slagverk

Tisdag 29 maj
Rackstadmuseet
Soppa & Musik– Folklig lunch 

Tisdag 29 maj
konsthallen
”Sköna Maj välkommen 
till vår bygd igen!”

Tisdag 29 maj
MHI Vårkonsert 
Musik 60 / Musiklinjen College

Onsdag 30 maj
MHI Ingesunds Blåsorkester

Onsdag 30 maj
MHI Minijazzfestival!

Torsdag 31 maj
MHI Jazzkonsert

JUNI

Fredag 1 juni
MHI Hornafton

Lördag 2 juni
MHI Examenskonsert 
Martina Hed – Ri sång

Måndag 4 juni
MHI Kalejdoskop XXV

Tisdag 5 juni
MHI Träblåsafton 
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KAU.SE/MHI

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

Få vårens konsertutbud 
i mobiltelefonens kalender 

genom att gå in på kau.se/mhi
under konsertverksamhet.

Vid större evenemang 
finns även parkering vid 

Ingesunds folkhögskola 
att tillgå.

EXTRA PARKERING

N


