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KONSERTER & evenemang
HÖSTEN 2018

KAU.SE/MHI



En höst med drag, ja det kan man lugnt säga i 
dubbel bemärkelse - drag med blås i allmänhet och 
trombon i synnerhet. Multiinstrumentalisten Gunhild 
Carling kommer till Arvika och Ingesund, givetvis med 
sin trombon och tillsammans med Ingesounders Big 
Band. Våra studenter inom ”lågbrass” ger konsert med 
gästsolisten Ole Kristian Andersen, trombon, som om 
det skulle vara nog. Flera studenter kommer nämligen 
jobba tillsammans med trombonisten Karin Hammar, 
vilket mynnar ut i konsert. Tre olika trombonprofiler 
som på sitt sätt förgyller hösten med drag. Bara att 
välja och vraka eller varför inte uppleva alla tre?

Externa arrangörer med gästartister genomför olika 
arrangemang i samverkan med oss, inte minst Arvika Konsertförening (Ung och      
lovande samt Trio Zilliacus) och Arvika Jazz & Blues men även andra evenemang 
görs i samverkan. Exempel på detta är när komikerparet Björn A-Ling och Johan          
Östling bjuder på en ”rolig förställning om allvarliga saker” – två gånger dessutom. 
Den världsberömda svenska vokalgruppen The Real Group gästar oss tillsammans 
med The Hebbe Sisters, systrarna som alla tre studerat på Musikhögskolan Ingesund. 

Tre olika barnföreställningar kommer framföras i höst. Dels Nallekonsert med Inge-
sunds Blåsorkester, dels I Mumindalen (gästbesök) under höstlovet samt Vintersaga i 
anslutning till lucia i december. 

Rekord också, i alla fall så långt jag minns, blir det i antal examenskonserter under 
en termin – hela 15 stycken. Studenterna förbereder sig och vill gärna ha storpublik 
på dessa populära och intressanta konserter. Som brukligt ges förstås ämneskonser-
ter med olika instrumentinriktning, kammarmusik och orkesterkonserter. 

Ett antal måndagar bjuder studenter på jazzig lunch i Musikhögskolans Café,   
”Soppa & musik” på Rackstadmuseet fortsätter sista tisdagen i månaden liksom 
lunchkonserter i Trefaldighetskyrkan några torsdagar. Dessutom blir det ”brunch- 
musik” tre söndagar vid Nystuga Kafé & Kök på Sågudden.

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

MYCKET NÖJE!

 

JOHAN BIRGERSSON 
– ansvarig för konsertverksamhet, samverkanskoordinator, producent.

DRAG OCH REKORD

Fo
to

 V
ik

to
ri

a 
Fy

hr



www.ingesundskafferiet.se 

Flaggfärger

 

 

Musikhögskolan Ingesund

Karlstads universitet

Externa scener

Få höstens konsert- och evenemangsutbud 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. 

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, Instagram och 
Snapchat 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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MÅNDAG 17 SEPTEMBER

Jazzlunch med Terjes adepter 

Kombinera lunch eller fika med jazztoner. Terje Sundbys                              
studenter spelar i olika ensembler och presenterar standard-                                                                                                        
repertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 20 SEPTEMBER

There are no more four seasons

There are no more four seasons består av violinisten George Kentros 
och elektroniska musikern Mattias Petersson. Duon tar avstamp i kända 
verk ur musikhistorien och skapar nya för att tala till och om vår samtid. 
Hittills har de komponerat om verk av Vivaldi, Ravel, Biber och Johann 
Strauss d.y. för violin och laptop och vill på det sättet se hur det skulle 
kunna låta om verken skrevs idag.

DN kallade duons debutskiva för en av förra decenniets 10 bästa klassiska 
inspelningar. Mattias Petersson har bl. a. studerat vid Musikhögskolan   
Ingesund och Musikhögskolan i Stockholm, där han nu arbetar som lärare 
i elektroakustisk komposition. George Kentros studerade bl. a. vid Yale 
University i USA och Musikhögskolan i Stockholm och är en av Nordens 
mest anlitade experimentella violinister.

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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

There are 
no more 

four seasons 



LÖRDAG 22 SEPTEMBER

Examenskonsert Elin Hultqvist – Km viola
”En kompott i violans värld med klassiskt, pop, rock och visor.”

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré | Konsert med efterföljande mingel.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 22 SEPTEMBER

Examenskonsert David Mattsson 
– Km klarinett & Ri Elgitarr
”En konsert med musik från klarinettens lyrik till elgitarrens karakteristik.”

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

TISDAG 25 SEPTEMBER

Soppa & Musik – Klassisk lunch
Helga Rasmusson Klingberg – violin                                                  Sten 
Ulloa Carler – piano 

Musik av Franck och Hindemith. 

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt
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ONSDAG 26 SEPTEMBER

Mauricio Garay Cid 
– kompositör och gitarrist från Chile

Mauricio flyttade till Sverige 1992 och genomförde sina studier vid       
Musikhögskolan i Göteborg, vilket resulterade i en Fine Arts master-      
examen året 1999.

Under de senaste 4 åren har Mauricio Garay skapat och vidareutvecklat 
ett nytt stränginstrument som han har kallat Vihuela Andina (Andinsk Luta). 
Detta nya instrument har sina rötter i den spanska Vihuelan från sexton-
hundratalet samt det andinska instrumentet Ronroco som skapades av 
Mauro Nuñez Cáceres från Bolivia.

Vihuela Andina har snabbt väckt stort intresse på den världsmusikaliska 
scenen, vilket har medfört att Mauricio Garay har fått turnera på olika 
gitarrfestivaler i Europa, Nordamerika, Asien och Sydamerika.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

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

SAMARRANGEMANG MED                                 

ARVIKA JAZZ & BLUES
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LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Examenskonsert Alicia Almer – Km violin
”Konserten tar sin början i några av mina klassiska favoriter, men bjuder 
också på folkmusik, pop och visa med både sång och violin.”

Kl. 13.00, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 29 SEPTEMBER

Examenskonsert Nina Granat  
– Km cello & Fm sång
”Tillsammans med andra musiker och dansare bjuder jag in till en konsert 
där klassisk musik och folkmusik möts.”

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré 
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 30 SEPTEMBER

Musikbrunch 
på Sågudden  

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat och          
musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stämning medan man tar del av 
brunchbuffén. Går också bra att ta en enkel 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 1 OKTOBER

Jazzlunch med Terjes adepter 

Kombinera lunch eller fika med jazztoner. Terje Sundbys                              
studenter spelar i olika ensembler och presenterar standard-                                                                                                        
repertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 2 OKTOBER 

Teresa Indebetou Band 
featuring Ann-Sofi Söderqvist 

Teresa Indebetou – piano & sång
Jenny Kristoffersson – kontrabas
Martina Almgren – trummor
Gäst: Ann-Sofi Söderqvist – flygelhorn/trumpet

Teresa Indebetou med band från Göteborg spelar pianobaserad jazz 
med influenser från såväl folk- som konstmusik. Musiken är melodiös och        
rytmisk med mycket variation.

Konserten är dessutom en presentation av vår lärare på Musikhögskolan 
Ingesund Jenny Kristoffersson som undervisar i elbas, kontrabas och 
ensemble inom Ri-inriktningen (rytmisk improviserad musik). Senaste året 
turnerar den ursprungliga trion tillsammans med Ann-Sofi Söderqvist på 
flygelhorn/trumpet och hon medverkar på senaste skivan, ”Cities” (2017).

”Stingfylld spännande lyssning rakt igenom samtliga åtta titlar... med   
sparsmakat spröda toner ”smyger” sig den innerligt vackra musiken in i 
medvetandet på lyssnaren... och melodiskt taggad kreativitet till spel är vad 
som gäller hela skivan igenom... en samspelt trio, plus då Ann-Sofi Söder-
qvist, vars trumpet passar in utmärkt. De fyra bjuder tillsammans på per-
sonligt skapande jazzmusik med atmosfär, i underbart samspel och späckat 
med högst skickligt solospel. THORD EHNBERG, DIG JAZZ 2017

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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ONSDAG 3 OKTOBER

Nallekonsert – skolföreställning
Martin Eriksson – dirigent 

Ingesunds Blåsorkester möter förskolebarn och deras gosedjur.             
Programmet leds av Maria Palmqvist och Gunnel Holmgren samt 
nallarna Ludde och Mudde. Medverkar gör årskurs 2 och 3 från Graninge-
gårdens skola i Arvika.

Kl. 10.15, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 4 OKTOBER

Ung & Lovande
Magnus Holmander – klarinett
Irina Serotiuk – accordeon

Duon Magnus och Irina blev vinnare i 2017 års final av Ung & Lovande 
med den ovanliga instrumentkombinationen klarinett och ackordeon.               
Vinsten bestod av en konsertturné. Juryns motivering: ”Med lysande    
artisteri och självklar scennärvaro, suveränt samspel och teknisk briljans, 
bjuder musikerna in lyssnaren till en unik klangvärld.” 
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



LÖRDAG 6 OKTOBER

Examenskonsert Erika Persson – Km cello
”En resa genom livet i ord och musik” 

Kl. 17.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

MÅNDAG 8 OKTOBER

Jazzlunch med Terjes adepter
Kombinera lunch eller fika med jazztoner. Terje Sundbys          
studenter spelar i olika ensembler och presenterar standard-     
repertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Magnus Holmander (f. 1993) och Irina Serotyuk (f. 1988) bildade sin duo 
när de gjorde sina första år på masterutbildningen på Kungl. Musikhög- 
skolan i Stockholm och har redan skaffat sig en helt egen repertoar, mycket 
tack vare att Irina själv arrangerar för duon. Deras musik sträcker sig ända 
från barocken till nutida konstmusik och de strävar efter att få fram mer 
kammarmusik som är originalskriven för ackordeon och klarinett.

Programmet på Ung & Lovande-turnén innehåller bland annat ett nyskrivet 
verk av Andrea Tarrodi.

KONSERTEN ÄR PRODUCERAD AV VÄSTMANLANDSMUSIKEN OCH                

ARRANGERAS I SAMVERKAN MED ARVIKA KONSERTFÖRENING.

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

 KONSERTER HÖSTEN 2018 11





ONSDAG 10 OKTOBER

THOMAS MARKUSSON – OPEN
Staffan Svensson – trumpet
Naoko Sakata – piano
Thomas Markusson – kontrabas och kompositioner
Cornelia Nilsson – trummor

Göteborgsbaserade kontrabasisten och kompositören Thomas Markusson 
släpper sin första skiva i eget namn på Footprint Records och ger sig ut 
på releaseturné. Thomas är uppvuxen i Sandviken har under sina snart  
20 år som musiker spelat och turnerat med både svenska och internatio-
nella musiker.                                                                                                              

Staffan har verkat på den skandinaviska och europeiska jazz-/improvisa-
tionsscenen sedan mitten av 80-talet, såväl i akustiska som mer elektro-
niska sammanhang. Naoko har berikat den svenska jazzen med sitt högst 
personliga uttryck och sin självständighet. Cornelia har uppmärksammats 
mycket på senare tid och tillhör den nya unga generationen jazzmusiker 
som för traditionen vidare med den äran! 

Ikväll får ni lyssna till premiären för detta band. Musiken rör sig mellan det 
skrivna och fria och där det personliga uttrycket står i fokus. 

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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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FREDAG 12 OKTOBER

Examenskonsert Andreas Andersson – Km flöjt
”The Man With The Golden Flute.” Andreas bjuder på en virtuos afton där 
flöjt & filmmusik blandas flitigt.

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 13 OKTOBER

Examenskonsert Sandra Wettergren – Km sång
”Några kvinnoöden ur operans värld...”

Kl. 16.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 13 OKTOBER

Examenskonsert Emma Tjernström – Fm violin

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 20 OKTOBER

Examenskonsert Hedda Lund Andersen – Km sång
”En sångcykel, en jeansopera och trion Tre damer.”

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 20 OKTOBER

Examenskonsert Emma Vallin – Km piano
”Utvalda favoriter som sammanfattar min tid på Ingesund                          
– Välkommen, känn mig som Emma!” 

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

ONSDAG 24 OKTOBER 

DIN J-VLA FEGIS! – en rolig föreställning om allvarliga saker
Björn A-Ling & Johan Östling

Vi verkar alla vara experter på att inte våga säga ifrån eller ifrågasätta.              
Vi vill alla ha ett bekvämt liv och tar den enklaste vägen dit. Vi lånar 
pengar till en lyckad fasad, precis som alla andra, och puttrar runt i våra 
stadsjeepar. För vad skulle folk tro om jag faktiskt gjorde ett eget val?

”Deras scennärvaro, publikkontakt, förmåga att spetsa den komiska       
detaljen är i högsta grad professionell... övertygande och med härlig 
komik lyfts den mänskliga skröpligheten fram... aftonens underhållning lär 
oss två ting. Det ena är att genuin humor är mycket allvarlig, det andra att 
humor allra bäst kommer till sin rätt på värmländska.” /Borås Tidning

Johan och Björn har medverkat i en rad svenska filmer såsom Smala  
Sussie, Bröllopsfotografen och Mammas pojkar. Nu senast även i succé-
serien Ack Värmland. 

I SAMVERKAN MED TRUE ENTERTAINMENT

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 425 kr | Förköp: Ticketmaster.se, 
054-19 00 80  (Scalateatern)

OBS! Föreställning 

även söndag            

2 december kl. 16.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



LÖRDAG 27 OKTOBER

Examenskonsert Viktoria Bro – Km violin
”Mina favoriter inom violinens värld”

Kl. 17.00, Lilla konsertsalen | Fri entré | Efter konserten bjuds det på mat

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 28 OKTOBER

Musikbrunch på Sågudden 
Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt 
mat och musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stäm-
ning medan man tar del av brunchbuffén. Går också bra 
att ta en enkel 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. 

MÅNDAG 29 OKTOBER

Jazzlunch med Terjes adepter 

Kombinera lunch eller fika med jazztoner. Terje Sundbys            
studenter spelar i olika ensembler och presenterar standard-   
repertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 30 OKTOBER

Soppa & Musik – Jazzlunch
Elin Zampieri – sång 
Marcus Ekroth – elgitarr

Duon bjuder på jazziga och popiga toner, 
både välbekant och överraskande!

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 1 NOVEMBER

Lunchkonsert – 
Folkton från Värmland och Dalarna

Mats Berglund och folkmusikstudenter vid M60/MLC. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 1 NOVEMBER

I Mumindalen – en musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld

Det är den första varma vårdagen och Mumintrollet har försovit sig. De 
övriga Muminfigurerna som Snusmumriken, Lilla My, Filifjonkan, Tooticki 
och Hemulen har fullt sjå med att hitta och väcka honom. Detta blir en                                       
härlig musikteater med alla de kända Muminsångerna, komponerade 
av Erna Tauro, och med levande musik av tre professionella musiker.                                                                                                 
Missa inte detta tillfälle att få träffa ”riktiga” Mumintrollet! 

Ålder: Från 4 år – höstlovsföreställning

ARRANGÖR: ARVIKA LOKALAVDELNING FÖRENINGEN NORDEN I SAMVERKAN 
MED MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND MED STÖD AV ARVIKA KOMMUN.

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Fri entré | Gratisbiljetter finns att hämta på Arvika 
bibliotek fr. 8/10. Begränsat antal biljetter finns även vid entrén –  först till kvarn!

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TORSDAG 1 NOVEMBER

Gunhild Carling & Ingesounders Big Band
Gunhild Carling – sång & trombon (med mera)
Daniel Nolgård – storbandsledare

Gunhild är svensk jazzmusiker och multiinstrumentalist, som                          
utöver sina musikaliska insatser har gjort sig känd för showbetonade 
instrumentkonster, som att samtidigt spela på tre trumpeter! Hon är också 
artisten som tagit det svenska folket med storm och kallats ”en av världens 
tio bästa trombonister” av självaste Bill Clinton. Efter många års turneran-
de och TV-framträdanden har hon en given plats hos den breda publi-
ken. I sammanhang som Allsång på Skansen, Lets Dance, Diggiloo och 
Stockamöllan Swing har hon hänfört människor. Sväng, inlevelse, jazz, 
blues, humor och glädje formar upplevelsen vare sig hon sjunger, spelar 
munspel, trumpet, trombon, säckpipa eller något annat av de totalt 20 
instrument hon lirar.

En oförglömlig afton med Gunhild Carling tillsammans med studenterna i 
vårt eget storband – Ingesounders Big Band.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 195 kr | Medl. i AJ&B 175 kr                                            
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré i mån av plats                                 
Förköp: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com                                                                                                    
Sveders Herr i Arvika 0570-109 17

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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There are no 
more four seasons 
20 september

Karin Hammar 
21 november



 The Real Group
14 november

Vi ses !

Examenskonsert
Viktoria Bro

27 oktober 

Maija
Kauhanen

7 november



LÖRDAG 3 NOVEMBER

Examenskonsert Stina Hake – Km blockflöjt

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

ONSDAG 7 NOVEMBER

Maija Kauhanen 
– kantele, sång och slagverk

”En-kvinno-bandet” Maija Kauhanen från Helsingfors bjuder på en                                                                                                                     
musikalisk resa du inte visste du skulle uppleva! Genom sin totala             
sceniska närvaro och kommunikationslust får hon rummet att vibrera. 

Maija skapar en helt egen, unik ljudvärld med sin finska Saarijärvi-           
kantele, expressiva sång och innovativa slagverksspel. Inspirationen  
hämtar Maija i uråldrig finsk och karelsk musiktradition och utvecklar 
detta med egna kompositioner och ger melodierna nytt liv genom berö-
rande, starka samtida texter. Hon kombinerar traditionell och ny musik 
och spänner över flera genregränser. Hon hanterar instrumentet kantele, 
på ett helt nytt sätt!

Hennes solodebutalbum från 2017 Raivopyöra (Raseriets hjul) hyllades 
och belönades samt omnämndes av Finska kritikerfacket som ”årets 
konstnärliga genombrott”. Maija Kauhanen vann i Finland Etnogalans 
pris för bästa nykomling, kanteleförbundets pris ”Årets Kantele” och             
Emmagalan (finska Grammy).

SAMARRANGEMANG                                                                                             

MED ARVIKA JAZZ & BLUES

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

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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Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

FREDAG 9 NOVEMBER

Minijazzfestival 
Göran Klinghagens Ri-ensembler (rytmisk improviserad musik) bjuder på 
en helkväll med jazz, både högt och lågt, vitt och brett!

Kl.19.00, Musikhögskolans Café | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 10 NOVEMBER

Ingesunds Symfoniorkester 
Johannes Gustavsson – dirigent

Antonín Dvorak  symfoni nr 8, full av glädje och brusande energi står 
på agendan när vår egen symfoniorkester släpper loss i höstmörkret.        
Musiken skapades ur ett virrvarr av idéer som Dvorak samlade på papper 
i sin sommarstuga. Symfonin blev också ett lov till glädjeämnena i livet 
och naturens skönhet. Landsbygden var en ständigt närvarande inspira-
tionskälla, vilket är extra tydligt i åttonde symfonin som växte fram under 
långa promenader i skog och mark. Dessutom framförs tre av Dvoraks 
Slaviska danser.

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

ge en introduktion av konserten i caféet kl. 14.15.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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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 11 NOVEMBER

TILLSAMMANS – 
en konsert mot rasism och för kärlek 
Kom och lyssna på musiker från Musikhögskolan Ingesund, Ingesunds 
Folkhögskola, Estetiska Skolan, Syriska Kulturföreningen, samt andra 
musiker med Arvikaanknytning såsom Sjömila, Spelparken och Brättne 
Blues Band! Alla vill stå upp för gemenskap, mångfald och kärlek. Kom 
och dela kvällen med oss! Tillsammans är vi starkare!

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré men valfritt bidrag vid utträde. 
Intäkter går till Världen i Värmland – Arvika, som arbetar för att hjälpa en-
samkommande flyktingar i Värmland. 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 13 NOVEMBER

Lunchkonsert i Aula Magna på Karlstads universitet med den    
svenska världsberömda vokalgruppen The Real Group. 

Mer info på motstående sida, konsert på MHI 14 nov.

ARRANGÖR: KULTUR PÅ KAU

Kl. 14.00, Aula Magna, Karlstads universitet | Fri entré                                                                                              
(mer info kommer internt på Kau)                                                                                
OBS! Avser studenter och personal på Karlstads universitet. 

TISDAG 13 NOVEMBER

Folkmusikkonsert 
Ingesundsfolket, d.v.s. studenter och lärare på Ingesund med folkmusikin-
riktning, bjuder på en konsert fylld av spännande, vackra och svängiga 
folkmusiklåtar från världens hörn.

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

mikaelikyrkan
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 karlstads universitet



ONSDAG 14 NOVEMBER

THE REAL GROUP 
& The Hebbe Sisters

Storfrämmande på Ingesund med The Real Group, vokalgruppen som 
har varit verksam i Sverige och internationellt i mer än 30 år. 

Emma Nilsdotter, Lisa Östergren, Anders Edenroth, Morten Vinther 
och Janis Strazdins i The Real Group är sedan länge etablerade och 
respekterade världen över. Inte bara för sin förmåga att skapa ovanligt 
varierade, lekfulla och uppfinningsrika arrangemang inom ramen för sin 
ovanliga sättning – fem mänskliga röster. Med rösten som enda instru-
ment har man skapat ett eget musikaliskt uttryck i området mellan jazz, 
pop och svensk körmusik.

Medverkar denna kväll gör även Emelie, Josefine och Maria Hebbe 
i The Hebbe Sisters. Tre värmländska, välsjungande systrar som har 
sjungit sedan mycket tidig ålder. De uppträder regelbundet i många olika 
sammanhang både i Sverige och utomlands. Under senaste två åren har 
de genomfört fem turnéer i Schweiz och givit ut två album tillsammans 
med sina föräldrar i Duo Sentire. Systrarna har en förkärlek för swing                     
musik, men även andra genrer på repertoaren som de levererar med                                                          
glädje, närvaro, tonsäkerhet och musikalitet. Alla tre har studerat vid    
Musikhögskolan Ingesund.

Vokalt i dubbel bemärkelse på yppersta nivå i novemberkvällen.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen 
Entrépris 395 kr | Barn samt 
ungdom och studerande 225 kr 
Förköp: nortic.se



TORSDAG 15 NOVEMBER

Pianoafton

Musikhögskolans pianostudenter ger ett varierat program med aktuell
repertoar för höstterminen.

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

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 15 NOVEMBER

Lunchkonsert – Stråkkvartett 
Jon Dahlkvist presenterar klassisk kammarmusikensemble.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15-12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Examenskonsert Tove Landahl – Km piano
”Viljan är bästa verktyget.”

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Examenskonsert Filip Pontelius – Km gitarr

Kl. 17.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 17 NOVEMBER

Examenskonsert Mattias Lund – Km piano

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 18 NOVEMBER

Kammarmusikafton med duo Klingberg/Carler
Helga Rasmusson Klingberg - violin
Sten Ulloa Carler - piano       

Helga och Sten, båda studenter på kandidatprogrammet (musiker), bjuder 
på violinsonater av Mozart, Hindemith och Franck.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 19 NOVEMBER

Jazzlunch med Terjes adepter 

Kombinera lunch eller fika med jazztoner. Terje Sundbys            
studenter spelar i olika ensembler och presenterar standard-      
repertoar i nya moderna arrangemang.

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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ONSDAG 21 NOVEMBER

Karin Hammar & studenter

Trombonisten Karin Hammar ger konsert tillsammans med studenter 
som går på Ri-inriktningen (rytmisk improviserad musik). Ett speciellt 
samarbete under två intensiva dagar som mynnar ut i konsert.

Karin Hammar är en väletablerad svensk jazztrombonist som växte upp 
i Boden i en musicerande familj. Hon började spela trombon i kommunala 
musikskolan, vidare till Framnäs folkhögskola där hon studerade klassiskt 
trombonspel och fortsatte sedan på Kungliga Musikhögskolan i Stock-
holm, där hon examinerades 1999. Karin började frilansa som musiker 
redan 1997 och har sedan dess frilansat på heltid. Hon har arbetat med 
de flesta professionella stora band i Sverige, men också med många 
internationella orkestrar och artister. Dessutom i pop- och rockorkestrar 
bakom bland andra Orup och Jerry Williams. I somras turnerade hon med 
GES och i höst bakom Björn Skifs. Karin ses ofta i TV-sammanhang i             
olika band, inte minst i Doobidoo. Karin Hammar har släppt fyra skivor i 
sitt eget namn och fått många prestigefyllda svenska utmärkelser.

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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TORSDAG 22 NOVEMBER

Lunchkonsert – Tidig musik
Blockflöjtister från Ingesund spelar barockmusik och folkmusik.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Karin Hammar 
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FREDAG 23 NOVEMBER

Ingesunds Stråkorkester
 Magnus Ericsson – dirigent

Höstkonsert med vår stråkorkester har med åren blivit en fin och självklar 
tradition. Rika klanger som brukar värma skönt i novemberkvällen!

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 100 kr | Pensionär 80 kr                  
Ungdom t.o.m 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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TORSDAG 22 NOVEMBER

Trombonkonsert – Höstafton med drag
Ingesunds trombon- och euphoniumklass
Gästsolist: Ole Kristian Andersen

Ingesunds trombonklass ger konsert under ledning av Eric Lindblom 
och ackompanjerar vid flygeln gör Hsin-Bei Lee. Gäst är den eminente 
trombonisten Ole Kristian Andersen som till vardags jobbar som trombonist 
vid Helsingborgs konserthus. Det bjuds på varma klanger i solospel och 
ensemble som motar bort även den kyligaste höstkväll.

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

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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SÖNDAG 25 NOVEMBER

Musikbrunch på Sågudden 

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt 
mat och musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stäm-
ning medan man tar del av brunchbuffén. Går också bra 
att ta en enkel 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. 

SÖNDAG 25 NOVEMBER

Ingesunds Blåsorkester 
– Tales and Myths

Berit Palmquist – dirigent

Konsert med Ingesunds Blåsorkester i det passande kyrkorummet      
med musik av J. Johansson, W. Stenhammar och A. Piazzolla m. fl.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 18.00, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 27 NOVEMBER

Soppa & Musik 
– Folklig lunch med ”Ingesundsfolket”
Ingesunds folkmusiker på Rackstadmuseet                                                
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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan
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TISDAG 27 NOVEMBER

Sångkonsert 

After Work-konsert med Ingesunds klassiska sångklass i Arvikas vackra 
konsthall! De många unga sångarna bjuder på höjdpunkter från årets 
sångstudier, med både romanssånger, operaarior och härliga ensembler. 
En försmak av julen utlovas också – liksom höstens första glögg. Konser-
ten ackompanjeras av Elina Nilsson. 

Kl. 17.00, Konsthallen, Arvika | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 27 NOVEMBER

Trio Zilliacus
Cecilia Zilliacus – violin
Kati Raitinen – cello
Bengt Forsberg – piano

Välkända klassiska musiker som ständigt arbetar med att utforska                                                                                 
den spännande repertoaren för pianotrio och sina många beställningsverk.
Programmet består av både ny och gammal musik!

SAMVERKAN MED ARVIKA KONSERTFÖRENING

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AKF 100 kr Ungdom 
t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 

 



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 28 NOVEMBER

Träblåsafton

Träblåsarna vid Musikhögskolan Ingesund samlar sig till en spännande 
helkväll med kammarmusik! Hsin-Bei Lee och Mikael Kanarva ack-
ompanjerar studenterna, som bland annat spelar flöjt, blockflöjt, 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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 29 NOVEMBER

Gitarrafton 

Ingesunds gitarrorkester bjuder på häftiga klanger och arrangemang 
under ledning av 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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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FREDAG 30 NOVEMBER

Lunchkonsert – Valthorn

Valhornsstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund bjuder på varierad 
repertoar, både solistiskt och ensemble under ledning Trude Eick.

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen |  Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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MÅNDAG 3 DECEMBER

Pianokonsert med Oskar Ekberg
Vingt regards sur l’Enfant-Jésus 
(Tjugo betraktelser över Jesusbarnet) av Olivier Messiaen. 

Möt den franske tonsättaren Olivier Messiaen i ett av 1900-talets mest 
omfattande, monumentala och svindlande pianoverk. Oskar Ekberg pre-
senterar under denna konsert tjugo sammanhängande satser i svit med 
en sammanlagd spellängd på ca 135 minuter.

Musiken skiftar från hjärtskärande vacker till intensivt kraftfull och brutal. 
Att höra ”Vingt Regards…” i sin helhet är lika mycket en upptäcktsfärd 
genom instrumentets oändliga möjligheter som en själslig resa för pianist 
och publik. 

Oskar Ekberg är professor i piano vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 100 kr | Pensionär 80 kr               
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 2 DECEMBER

Din j-vla fegis! Björn A-Ling & Johan Östling

Ytterligare en ”rolig föreställning om allvarliga saker” med Johan & Björn. 
Läs mer i generalprogrammet sid 15 i samband med info 24 oktober!

I SAMVERKAN MED TRUE ENTERTAINMENT

Kl. 16.00, Stora konsertsalen  | Entré 425 kr | Förköp: Ticketmaster.se, 
054-19 00 80 (Scalateatern)

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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FREDAG 30 NOVEMBER

Kalejdoskop XXVI 

Nykomponerad 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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen
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LÖRDAG 8 DECEMBER

JULKONSERT
Pampigt, svängigt, lekfullt, finurligt och vackert! 

För nionde året ger Musikhögskolan Ingesund sin populära julkonsert i 
Arvika Sporthall. En föreställning som utvecklats till något alldeles extra 
och blivit ”ett måste” för många i den fulltaliga publiken.

Julkonserten beskrivs som något utöver det vanliga eftersom studenter 
”spänner bågen” och visar upp ett spektrum av julklanger. Julmusik från 
alla möjliga vinklar och vrår med solister, små och stora ensembler inom 
olika genrer. Sporthallen brukar vibrera i långa stående ovationer och bör 
verkligen upplevas! Snart vankas jul – och det med besked!
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FREDAG 7 DECEMBER

JULKONSERT – Skolföreställningar

Arvika Sporthall  | Skolorna i Arvika är inbjudna
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Kl. 16.00, Arvika Sporthall                                                                                                            
Entré ordinarie 190–220 kr | Pensionär 160–190 kr.                                               
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) 100 kr. Barn t o m 12 år 60 kr                                                                                                            
Förköp: Scalateatern 054-19 00 80, www.scalateatern.com                                                                   
Sveders Herr i Arvika 0570-109 17



ONSDAG 12 DECEMBER

Ri-sångarnas vinterkonsert
Sångsolister på Ri-inriktningen (rytmisk improviserad musik) bjuder på 
konsert med blandade konstellationer och varierande arrangemang under 
ledning av Petra Ahlmark och Anna Lundqvist. Från jazz till egensinnig 
pop utlovas.

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 13 DECEMBER

Lucia – fira med oss!
Ingesunds stämningsfulla luciafirande med studenter från Musiklinjen 
College och Musik60. Efteråt bjuds det på kaffe och lussebulle.

Kl. 12.15, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET
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LÖRDAG 15 DECEMBER

Vintersaga 
”Mitt i natten väcks Klara av en okänd röst. Vem är det som ropar på  
henne och varför är det så bråttom? Snart märker Klara att det här inte 
är en vanlig natt och att skogen är full av mystiska väsen. Innan hon vet 
ordet av är hon iväg på sitt livs äventyr...” 

I barnföreställningen Vintersaga får vi följa med Klara och hennes nyfunna 
vänner under lucianattens magiska timmar. Berättelsen ramas in med 
nyskriven musik och för en stund förvandlas salen till ett vinterlandskap. 
Följ med på ett spännande äventyr under årets längsta natt! 

Vintersaga är en berättelse av och med Alma Eriksson, Anna Hoogland 
och Felicia Eklöf. 

Föreställningen riktar sig till barn mellan 6–10 år och är ca 45 minuter.

Kl. 11.00 & 13.00, Stora konsertsalen | Fri entré 
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TACK TILL VÅRA STIPENDIEGIVARE
Arvika kommun

Bengt Ekholms fond för musikstudier 

Kungl. 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
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SEPTEMBER

Måndag 17 september
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Torsdag 20 september
MHI There are no more four seasons     

Lördag 22 september
MHI Examenskonsert 
Elin Hultqvist – Km viola
  
Lördag 22 september
MHI Examenskonsert 
David Mattsson – Km klarinett 
& Ri Elgitarr

Tisdag 25 september
Rackstadmuseet
Soppa & Musik – Klassisk lunch

Onsdag 26 september
MHI Mauricio Garay Cid 

Lördag 29 september
MHI Examenskonsert 
Alicia Almer – Km violin

Lördag 29 september
MHI Examenskonsert 
Nina Granat – Km cello & fm sång

Söndag 30 september
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden 

OKTOBER

Måndag 1 oktober
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Tisdag 2 oktober  
MHI Teresa Indebetou Band 
featuring Ann-Sofi Söderqvist  

Onsdag 3 oktober 
MHI Nallekonsert

Torsdag 4 oktober
MHI Ung och Lovande

Lördag 6 oktober
MHI Examenskonsert 
Erika Persson – Km cello

Måndag 8 oktober
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Onsdag 10 oktober
MHI Thomas Markusson OPEN 

Fredag 12 oktober
MHI Examenskonsert 
Andreas Andersson – Km flöjt

Lördag 13 oktober
MHI Examenskonsert 
Emma Tjernström – Fm violin

Lördag 13 oktober
MHI Examenskonsert 
Sandra Wettergren – Km sång

Lördag 20 oktober
MHI Examenskonsert 
Hedda Lund Andersen – Km sång

Lördag 17 november
MHI Examenskonsert 
Mattias Lund – Km piano

Söndag 18 november
MHI Kammarmusikafton 
med duo Klingberg/Carler 

Måndag 19 november
MHI Jazzlunch med 
Terjes adepter                                         

Onsdag 21 november
MHI Karin Hammar & studenter

Torsdag 22 november
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Tidig musik

Torsdag 22 november
MHI Trombonkonsert - 
Höstafton med drag

Fredag 23 november
MHI Ingesunds Stråkorkester

Söndag 25 november
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden 

Söndag 25 november
trefaldighetskyrkan 
Ingesunds Blåsorkester - 
Tales and Myths 

Tisdag 27 november
rackstadmuseet
Soppa & Musik – Folklig lunch 

Tisdag 27 november
Konsthallen Sångkonsert 

Tisdag 27 november
MHI Trio Zilliacus 

Onsdag 28 november
MHI Träblåsafton 

Torsdag 29 november
MHI Gitarrafton  

Fredag 30 november
MHI Lunchkonsert – Valthorn

Fredag 30 november
MHI Kalejdoskop XXVI

DECEMBER

Söndag 2 december
MHI Din j-vla fegis! 
Björn A-Ling & Johan Östling

Måndag 3 december
MHI Pianokonsert 
med Oskar Ekberg 

Lördag 8 december
sporthallen Julkonsert 

Onsdag 12 december
MHI Ri-sångarnas vinterkonsert  

Torsdag 13 december
MHI Lucia – fira med oss!

Lördag 15 december
MHI Vintersaga
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Lördag 20 oktober
MHI Examenskonsert 
Emma Vallin – Km piano

Onsdag 24 oktober
MHI Din j-vla fegis! 
Björn A-Ling & Johan Östling

Lördag 27 oktober
MHI Examenskonsert 
Viktoria Bro – Km violin

Söndag 28 oktober
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden 

Måndag 29 oktober
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Tisdag 30 oktober
Rackstadmuseet
Soppa & Musik – jazzlunch

NOVEMBER

Torsdag 1 november
trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – ”Folkton från 
Värmland och Dalarna”

Torsdag 1 november
MHI I Mumindalen 

Torsdag 1 november
MHI Gunhild Carling 
& Ingesounders Big Band

Lördag 3 november
MHI Examenskonsert 
Stina Hake – Km blockflöjt

Onsdag 7 november
MHI Maija Kauhanen – kantele, 
sång och slagverk 

Fredag 9 november
MHI Minijazzfestival 

Lördag 10 november
MHI Ingesunds Symfoniorkester

Söndag 11 november
MHI TILLSAMMANS - en konsert 
mot rasism och för kärlek

Tisdag 13 november
kau The Real Group

Tisdag 13 november
MHI Folkmusikkonsert

Onsdag 14 november
MHI The Real Group & 
The Hebbe Sisters

Torsdag 15 november
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Stråkkvartett 

Torsdag 15 november
MHI Pianoafton

Lördag 17 november
MHI Examenskonsert 
Tove Landahl – Km piano

Lördag 17 november
MHI Examenskonsert 
Filip Pontelius – Km gitarr



KAU.SE/MHI

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
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Få höstens 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
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