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KONSERTER & evenemang
våren 2019

KAU.SE/MHI



Rubriken speglar en ytterligheternas vår där vi verkli-
gen spänner bågen och presenterar ett rikt spektrum 
av konserter och evenemang. Jag är mycket stolt att vi 
får besök av en polarpristagare, förra årets dess-
utom, Dr Ahmad Sarmast och Zohra orchestra från 
Afghanistan Institute of Music (ANIM). En musikskola 
som fått stor uppmärksamhet efter Polarpriset och 
nu kommer till Sverige för en turné med tre konser-
ter, Stockholm, Göteborg och Arvika. Grunden är ett 
mycket fint samarbete med Polar Music Prize och vd 
Marie Ledin sedan sex år tillbaka. Våra studenter finns 
mer eller mindre med kring den årliga Polarprisutdel-
ningen och vi har även gjort större hyllningsföreställ-
ningar till grundaren själv, Stikkan Anderson som ju 
en gång i tiden studerade på just Ingesund (folkhög-
skolan 1949–51). En historisk koppling som i allra högsta grad lever vidare. Läs mer i 
detta generalprogram kring måndagen den 11 mars, jag lovar att det blir en upple-
velse utöver det vanliga! Pettson & Findus kommer också i vår med en musikteater-
föreställning tillsammans med Ingesunds Blåsorkester, både interna skolkonserter 
och offentlig ges. Flertalet fina artistbesök väntar i olika former, från Bengan Janson, 
Dan Laurin och Oslo kammarkör till Johan & Björn som är tillbaka med föreställningen 
”Din j-vla fegis”. Det blir nyskriven opera i form av Valeries Voice och musikhögskolan 
framför i maj hela det omtyckta oratoriet ”Messias” av Händel. Våra studenter och 
lärare kommer bjuda på många upplevelser i olika miljöer bland annat i den nybyggda 
Klabbelagår’n vid Rackstadmuseet.

Ritz i Arvika öppnar åter och där kommer vi också att samarbeta i olika former. 
Från invigningsdagarna i mars till en större satsning med Arvika Jazz & Blues, en         
”musikalisk käftsmäll” med det kvinnliga musikerkollektivet – Sallyswag. En spännande 
dag med workshops, mat och konsert då även T-Bear & the Dukes lirar. Ingesund 
på Ritz – det ser vi fram emot. Externa arrangörer med gästartister genomför olika 
arrangemang i samverkan med oss, inte minst Arvika Konsertförening. 

I vår genomförs flertalet examenskonserter och som brukligt ges ämneskonserter 
med olika instrumentinriktning, kammarmusik och orkesterkonserter.

Se gärna på nästa sida hur du når oss via sociala medier och dessutom få hela       
vårens 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.

polar & pettson
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www.ingesundskafferiet.se 

Flaggfärger

 

 

Musikhögskolan Ingesund

Karlstads universitet

Externa scener

Få vårens konsert- och 
evenemangsutbud i 

mobiltelefonens kalender 
genom att gå in på 

kau.se/mhi under konsertverksamhet.

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.

054-19 00 80 scalateatern.com & 
ticketmaster.se

Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.

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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TORSDAG 28 FEBRUARI

Lars Jansson Trio
Lars Jansson – piano
Thomas Fonnesbæk – bas
Paul Svanberg – trummor

Efter drygt trettio år med en fast trio har Lars Jansson valt att spela med 
två yngre musiker; den danske basisten Thomas Fonnesbæk och Lars 
son Paul Svanberg trummor. Största delen av musiken är originalkom-
ponerad av Jansson men också musik från The American Songbook 
kommer spelas. I höstas släppte trion den senaste skivan Just This. 

Lars Jansson har spelat i många olika grupper och konstellationer, fått ett 
flertal stipendier och kulturpriser. Bland annat Jan Johansson stipendiet, 
Bohuslänningens Kulturpris och Jazzkatten (SR). Lars är gästprofessor 
(första jazzprofessuren i Danmark) i Århus vid det Jyske Musikkonser-
vatoriet. Jansson har även komponerat musik för mindre jazzgrupper, 
storband, kammarorkester och blåsarkvintett m.m.

Thomas Fonnesbæk spelar i ett flertal danska grupper och har medverkat 
på ett stort antal skivinspelningar. Paul Svanberg har efter studier på 
Musikhögskolan i Stockholm snabbt etablerat sig genom att spela i olika 
grupper och konstellationer.

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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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 4 MARS

Jazzlunch med Terjes adepter 

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

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 7 MARS

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?

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 5 maj kl. 16

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



SÖNDAG 10 MARS 

Klassisk salong

Studenter från Musikhögskolan Ingesunds musikerprogram.                         
Kammarmusik av allinen, Martinu och Dvorak.

Kl. 16.00, Klabbelagår’n, Rackstadmuseet Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanMÅNDAG 11 MARS

Jazzlunch med Terjes adepter 

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

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 11 MARS

POLARPRISTAGARE TILL INGESUND
DR AHMAD SARMAST & ZOHRA ORCHESTRA
Vi har den stora äran att presentera ett mycket unikt besök i Värmland, 
Arvika och Musikhögskolan Ingesund. Grundaren av Afghanistan National 
Institute of Music (ANIM) – Dr. Ahmad Sarmast och Zohra Orchestra

Efter utbildning i Ryssland och Australien blev Ahmad Sarmast som förste 
afghan utsedd till filosofie doktor i musik. 2006 återvände han till sitt sar-
gade hemland med det uttalade syftet att rädda och återuppliva landets 
musikhistoria. Under ledning av Sarmast grundades Afghanistan National 
Institute of Music. Institutet startade en musikskola där barn och unga får 
lära sig att spela instrument och repertoaren består av både västerländsk 
klassisk musik och traditionell afghansk folkmusik. 

Kvinnorna i orkestern Zohra, 25 till antalet, spelar bokstavligt talat för sina 
liv och för sin frihet. Ledda av 22-åriga dirigenten Negin Khpalwak har 
ensemblen blivit världskänd sedan sin internationella debut under World 
Economic Forums konferens i Davos 2016. Syftet är att genom musik 
återupprätta landets kultur och skapa framtidshopp oavsett bakgrund, 
kön, ekonomiska förutsättningar och religion. ANIM och Ahmad Sar-
mast blev hyllad och fick stor uppmärksamhet i samband med senaste 
Polarprisutdelningen, då en hel musikvärld fick ta del av denna gripande 
musikaliska resa.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konserten inleds med ett samtal (ca 30 min) där vi får möta grundaren 
själv, Dr Ahmed Sarmast och dirigenten Negin Khpalwak. Samtalet 
leds av journalisten Annika Lindqvist.

Studenter vid Musikhögskolan Ingesund kommer att delta. Ungefärlig 
konsertlängd med samtal: 1 timme och 50 min.

SAMARRANGEMANG MELLAN MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND,                                   

ARVIKA KONSERTFÖRENING OCH POLAR MUSIC PRIZE

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 180 kr | Medl. i AKF 150 kr                                                                                     
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) 15 kr.                                                                        
Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com & ticketmaster.se                                                                                  
Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.

TORSDAG 14 MARS

Lunchkonsert – Klassisk gitarr
Oscar Svanström – gitarr

På konserten framförs gitarrmusik ur Oscars nuvarande repertoar. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré | Servering efter konserten.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TORSDAG 14 MARS

Långbacka / Bådagård

De har kallats för ”de nya protestsångarna” av media och öppnat Me Too 
Swedens manifestation på Norrmalmstorg med sin låt ”Wake us up”. 
Långbacka / Bådagård, som sångerskorna och multimusikanterna Maja 
Långbacka och Matilda Bådagård kallar sin duo, väcker reaktioner hos 
lyssnarna. Själva väljer de att kalla sina texter ”samhällsreflekterande                                         
poesi”. Duons musik har beskrivits som ”sagolik”. Som om Regina 
Spektor flyttat till de nordiska fjällandskapen och lärt sig spela fiol. Det är 
nära och suggestivt men samtidigt bombastiskt och storslaget. Singer/
songwriterpop med en stor portion folkmusik. 

Live går de mellan nedskalade arr på bara två fioler eller bara två röster, 
till loopade beats och stora cinematiska ljudlandskap. Långbacka / Båda-
gård tar avstamp i det innerliga, folkliga och traditionella och går vidare 
med poppiga arrangemang och liveteknik.

I höstas kom duons kritikerrosade debutalbum Wake us up och i samband 
med det genomförde de en större turné i Sverige, Norge och Finland.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

8  KONSERTER VÅREN 2019

Fo
to

 J
o

ha
nn

es
 F

er
m

 W
in

kl
er



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 16 MARS

Livgardets Dragonmusikkår

Torgny Hanson – dirigent
Eugen Qvarnström – konferencier

Livgardets Dragonmusikkår LDK, är en av Försvarsmaktens tre profes-
sionella musikkårer och kan räkna sina anor till 1500-talet när Gustav 
Vasas ryttarförband sattes upp. Musikkåren består av 27 bleckblåsare 
och tre slagverkare. LDK spelar både till häst och till fots och ger sittande 
konserter. Varje år genomför kåren cirka 160 spelningar, varav ca 45 är 
beridna vaktparader. David Björkman är musikdirektör och konstnärlig 
ledare sedan 2016.

Musikkåren rider i täten för den beridna vaktparaden genom Stockholm 
till Kungliga slottet och paraden ses som en av Sveriges största turist- 
attraktioner. Livgardets Dragonmusikkår är stationerad på Livgardets 
Kavallerikasern i Stockholm, där även den beridna högvaktens omkring 
80 hästar finns. Musikkårens repertoar spänner över musikens många fält 
– det unika är vardag för Dragonmusikkåren varje dag, året runt. 

Nu är det dags för ett ståtligt klingande besök på Musikhögskolan Ingesund 
och LDK har laddat med marschmusik och andra pärlor från när och fjärran.

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Entré 
100 kr | Pensionär 80 kr. Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg). 15 kr.                                                                          
Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com & ticketmaster.se                                                                                  
Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.
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 konsthallen
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TISDAG 19 MARS

”Det svenska körundret” –hur uppkom det? 
Mats Kästel föreläser, Arvika Kammarkör och studenter vid Musiklinjen 
College på Ingesund ger exempel ur den stora repertoaren med musik av 
Söderman, Brahms, Wikander med flera.

Kl. 18.00, Lilla konsertsalen |  Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 23 MARS

MUSIKGAL – en musikalrestaurang

Var med och bestäm programmet själv utifrån en innehållsrik meny!

Arvika Konsertförening bjuder vi in duktiga artister till storslagen musikal-
restaurang i Arvika – MUSIKGAL! Sångarna Maria Hebbe, Julia Nylander 
och Oskar Persson, sistnämda också hovmästare, medverkar som servitörer. 
Dessutom är musikalartisten Christer Nerfont inbjuden som SPECIAL 
GUEST. En timme innan showen dukar vi upp en stor pajbuffé med sallad, 
dressing och bröd. Kanske får ni smaka på en av Mrs Lovett´s delikata pajer 
från ”Sweeney Todd”, skurna i perfekt precision. Kom hungrig!

ARVIKA KONSERTFÖRENING ARRANGERAR I SAMVERKAN MED MHI

Kl. 19.00, Foajén utanför caféet. Entré 280 kr inkl. matservering           
Medlem AKF och studenter 200 kr. Anmälan till arvikakonsertförening@
gmail.com eller tel 076-842 81 01 (Irja Nilsson) och betalning till bankgiro 
5126-9868 eller swish 123-351-1995 senast 15 mars 2019.  

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 24 MARS

Nordisk jubileumskonsert – 100 år
Föreningen Norden fyller 100 år och det firas på olika sätt, inte minst lokalt 
i Arvika. Studenter vid Musikhögskolan Ingesund kommer att med olika 
stilar hylla Norden – musikaliskt. 

SAMARRANGEMANG MED                                                                                             

ARVIKA LOKALAVDELNING FÖRENINGEN NORDEN

Kl. 16.00, Stora konsertsalen |  Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanSÖNDAG 24 MARS

Camerata MHI
Musikerprogrammet har nyligen bildat en stråkorkester – Camerata MHI som 
leds av professor Magnus Ericsson. De kommer denna afton att medver-
ka vid en konsert i Levinsalen på Norges Musikkhøgskole i Oslo. Orkestern 
kommer även ackompanjera professor Peter Herresthal i en violinkonsert 
av Eivind Buene samt uruppföra ”abrasjon” av Anna Lihn.

Medverkar gör professor i barockviolin Marilyn McDonald, Oberlin USA 
samt professor Donald Crockett, Los Angeles USA, dirigenten, kompo-
sitören och chef för Aspen music Festival Modern Music.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA LOKALAVDELNING FÖRENINGEN NORDEN

Kl. 19.00, Levinsalen, Norges Musikkhøgskole i Oslo |  Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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TISDAG 26 MARS 

Soppa & Musik – klassisk lunch
Elise Pettersen Watten – viola                                                                                
Mattias Lund – piano 

Duon bjuder på musik av Clarke och Hindemith.                                       

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

ONSDAG 27 MARS

Celloafton
Ingesunds cellister bjuder på solo- och ensemblestycken denna vårkväll.
Ackompanjerar gör Mikael Kanarva.  

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
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TORSDAG 28 MARS

Daniel Lomeli – Piano
Daniel är utbytesstudent och studerar piano och komposition vid Univer-
sity of Guadalajara, Mexico. Han har framträtt som solist, i kammarmusik 
och orkesterspel samt arbetat med arrangemang, improvisation, film- 
musik och sånger.

Han har varit med i olika konsertsammanhang i sin hemstad och delat 
scen med betydande och världsberömda artister som Belanova (gram-
myvinnande mexikanskt popband), Juan González (venezuelansk violinist 
från BBC orkestern) och David Fiuczynski (amerikansk jazzgitarrist). Det 
bjuds på solospel och kammarmusik tillsammans med studiekompisar på 
Ingesund. Musik av bl.a. Debussy, Sjostakovitj och mexikanska kompo- 
sitörer.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen |  Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 30 MARS

Examenskonsert Hanna Carlsson 
& Stina Hagsten – Saxofon ”Queens of 215”
 ”Två saxonister som hittade varandra första Ingesundsåret     
  bjuder nu in till en blandad blåsmusikkonsert”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré | 
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

 KONSERTER VÅREN 2019 13
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LÖRDAG 30 MARS

En musikalisk käftsmäll på Ritz
Sallyswag och T-Bear & the Dukes
Möt det kvinnliga musikerkollektivet Sallyswag och Arvikabandet      
T-Bear & the Dukes på Ritz i Arvika. En heldag med både workshops och                    
konserter för alla intresserade. 

Sallyswag är ett färgsprakande, sceniskt liveband. Blixtrande solistiska 
inslag, tunga grooves och feministiska budskap formar bandet och de 
utgör en unik akt som saknar motsvarighet i musiksverige. Medlemmarna 
har rötter i dancehall, R&B/hiphop, pop/jazz, balkan/oriental, afro beats 
och svensk folkmusik. Helt klart något som måste upplevas!         

Sanna Eriksson – sång, Aurelia Dey – sång, Lovisa Risinger – fiol Ebba 
Wigren – trumset, Nadia Hamouchi – trumpet, Anna Malmström –  
klarinett, basklarinett, Elsa Marie Fågelstedt – trombon Sanna Sikborn 
Erixon – elgitarr, Stina Andersdotter – elbas.

 RITZ



Soundet för T-Bear & the Dukes kännetecknas av en stor dos elgitarr, 
Hammond B3, Clavinet och Piano, sammansvetsat av ett groovy tight 
komp. Live levererar bandet oftast en hård explosiv blues, men kan 
också i nästa sekund trollbinda publiken i ett lugnare, mer intensivt och 
dynamiskt spel. 

Torbjörn Solberg – gitarr & sång, Henrik Berg – trummor,                        
Fredrik Kaudern – bas, Emil Wachenfeldt – piano & orgel

Innan kvällens konserter på lördagseftermiddagen erbjuds för alla intres-
serade workshops och spännande samtal av olika slag. Först och främst 
ett möte med Sallyswag som därefter mynnar ut i workshops anpassade 
för olika åldrar. Kafé & Kök Nystuga står för god mat med råvaror av hög 
kvalitet där hälsotemat står i centrum. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Ritz Arvika | Kvällsprogram entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr 
| Studenter (leg) 50 kr Barn/ungdom t.o.m. 19 år samt – fri entré                              
Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17 Biljettsläpp: 1 mars

Workshop med Sallyswag                                       
Kl. 15.00 – 17.00 (fri entré)                                                    
Rasmus hälsotips                                                                                                                              
Kl. 17.30 – 18.30 (fri entré)                                              
Insläpp 19.00                                    
T-Bear & the Dukes                                                                                                                                   
Kl. 20.00 – 21.00                                                                                                                      
Sallyswag Kl. 21.30 – 23.00                                                                               
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SÖNDAG 31 MARS

Musikbrunch på Sågudden  

Johannes Leo är kompositör och singer/songwriter som                                     
skriver musik om att våga leva ett liv sant emot sig själv. Med sig                                      
har han bland annat en stråkkvartett. 

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat och musik! 
Ingesundsstudenter skapar härlig stämning medan det går att ta 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 175 kr –       
serveras kl. 12.00–15.00. 

 sågudden

TISDAG 2 APRIL 

Valeries Voice
Pascal Jardry, Danjel Röhr, Pål Nyberg, Jesper Nielsen – elgitarrer 
Paulina Pfeiffer – sopran 
Christofer Elgh – musik & libretto
Helena Röhr – regi

Valeries Voice är en lekfull och experimentell opera för 1 sopran, 4 elgitarrer 
och elektronik som bygger på Valerie Solanas S.C.U.M-manifest. 

Genom sopranen Paulina Pfeiffer färdas vi genom Valeries tankar kring 
karriär, familjeliv, politik, religion och konst. I dessa rum får vi följa Valeries 
tankar och visioner om en rörelse som radikalt vill förändra villkoren för 
såväl kvinnor som män. Helena Röhr har regisserat SCUM till ett musik-
dramatiskt verk som tillsammans med musik skriven av Christofer Elgh, 
lärare i komposition på musikhögskolan, visar på textens komplext mång-
bottnade och humoristiska prägel. Musiken tillåter oss att snabbt skifta 
från det allvarsamma till det humoristiska i satiren. 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Christoffer Elgh har beskrivit operan enligt följande – Det är en kammar- 
opera för fyra elgitarrer, dramatisk sopran och elektronik. Min tanke är 
att jag tapetserar rummets väggar med rytmiska fraser som är plockade 
från Valerie Solanas vassa, roliga text och som sångerskan och instru-
menten präntar in i publiken, ja i alla deltagarna. En form av musikalisk 

16  KONSERTER VÅREN 2019

sågudden



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

hjärntvätt helt enkelt. Sångerskan och musikerna kan också när som 
helst i föreställningen själv trigga igång och stoppa ljudfiler. Sen har vi                                                                                   
Valeries voice Katt Hernandez, violinist och kompositör, som läst in                                 
Valerie Solanas text som strömmar ut från högtalarna. 

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 150 kr | Pensionär 120 kr                         
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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ONSDAG 3 APRIL

Dan Laurin & Anna Paradiso Laurin 
Dan Laurin – blockflöjt
Anna Paradiso Laurin – cembalo

Världens genom tiderna främste blockflöjtist? 

Dan Laurin har tillhört den internationella musikvärlden sedan debuten 
1982. De många turnéerna har befäst Dans renommé som en av vår tids 
ledande konstnärer på sitt instrument. Mer än 30 CD-produktioner har 
ytterligare bidragit till att etablera honom som en artist med stor reperto-
arbredd. Förutom en Grammy har Dan även mottagit ett antal fina priser 
bland annat “Litteris et Artibus” av kung Carl XVI Gustaf. Dan Laurin är 
professor i blockflöjtspel och undervisar vid Trinity College i London samt 
vid Kungliga Musikhögskolan. Anna Paradiso Laurin har snabbt etablerat 
sig som cembalist med ett eget uttryck. Förutom konserter i Europa har 
hennes snabbt stigande stjärna redan fört henne till både USA och Japan. 
Inspelningar följer nu i rask takt sedan debuten med “Paradiso Musicale” 
och nutida, engelska sonater för blockflöjt och piano eller cembalo. Anna 
Paradiso är utbildad vid konservatoriet i Bari, Italien. Ytterligare en kväll av 
absolut toppklass väntar på Ingesund.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Entré 150 kr | Pensionär 120 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

TORSDAG 4 APRIL

Lunchkonsert – Klassisk flöjt
Sadida Uvais – flöjt 

Klassisk soloflöjtmusik, från barock och Bach till nutida musik. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15, Trefaldighetskyrkan, Arvika | Fri entré | Servering efter konserten.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 4 APRIL

Bobo Stenson Trio
Bobo Stenson – piano
Anders Jormin – kontrabas
Jon Fält – trummor

Trion har funnits sedan 30 år och är välkända såväl nationellt som interna-
tionellt. Musikerna har alla ett tydligt och eget musikaliskt språk som vävs 
samman på ett utmärkt sätt. Stensons lyriska pianospel, Jormins detaljrika 
och folkmusikinspirerade basspel, och Fälts kreativa och intuitiva trumspel. 

Trion hittar låtmaterial överallt där det finns bra musik, från exempelvis                                                                               
Rodriguez eller och Bartok eller hos bandmedlemmarna själva.                                                              
Flertalet skivor är utgivna på det prestigefyllda skivbolaget ECM och till-
sammans intar de en särställning inom jazzen. En höjdarkväll att vänta på 
Ingesund för alla jazzintresserade.

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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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LÖRDAG 6 APRIL

Ingesunds Symfoniorkester
Johannes Gustavsson – dirigent

Humor, dramatik och danskt gemyt, ja det speglar Carl Nielsen i symfoni 
nr 2, här med vår egen symfoniorkester full av energi och vårkänslor.

Hos Nielsen är humorn nästan alltid närvarande. Det rör sig om en sorts 
kvickhet, men ibland också om musikaliska sarkasmer. Detta gäller i hög 
grad för andra symfonin. Den kom till efter ett besök på en bykrog där 
Nielsen såg en tavla på väggen som lite elakt skildrade människans fyra 
temperament: kolerikern, flegmatikern, melankolikern och sangvinikern. 

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

Johannes kommer att ge en introduktion av konserten i caféet kl. 14.15.

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Entré 160 kr | Pensionär 140 kr                                                                                                            
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré.                                                            
Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 7 APRIL 

Klassisk salong

Studenter från Musikhögskolan Ingesunds musikerprogram                                
framför kammarmusik och solostycken.

Kl. 16.00, Klabbelagår’n, Rackstadmuseet Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 10 APRIL

Bengan Janson & Ingesounders Big Band
Bengan Janson – dragspel, piano och sång
Daniel Nolgård – storbandsledare

Bengan Janson är musikanten, artisten, programledaren och spelmannen. 
En tangentekvilibrist utöver det vanliga, en av landets största musikaliska 
estradörer som måste upplevas!

Med hänsynslös lust ger han sig in i jazzens, visans och folkmusikens 
värld varvat med underfundigheter. Kännetecknande för Bengans konserter 
är humor, ett närmast osannolikt musikaliskt kunnande och en nära kontakt 
med sin publik. Allt detta kryddar han med berättelser från livet både 
bakom och framför scenen från hans mer än 30-åriga karriär.

De flesta lärde nog känna Bengan på 90-talet efter mer än 100 timmar på 
SVT tillsammans med Östen med Resten. Sedan dess har han medverkat 
som körledare i Körslaget, i Allsång på Skansen och en rad andra TV- 
program både som solist och tillsammans med andra artister. Bengan 
gillar att använda dragspelet i så många och så brokiga konstellationer 
som bara är möjligt. Det har resulterat i skivinspelningar och samarbeten 
med allt från Marie Fredriksson, Putte Wickman, Jan Lundgren till Lisa 
Nilsson, Björn Skifs och Jill Jonsson.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

En oförglömlig afton med Bengan Janson till-
sammans med studenterna i vårt eget storband 
Ingesounders Big Band.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen |                                      
Entré 225 kr | Medl. i AJ&B 195 kr |                              
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) 15 kr.                                                                               
Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com &                     
ticketmaster.se Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.
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TORSDAG 11 APRIL

Ensemblekonsert Ri 
– rytmisk och improviserad musik
Lärarna Jenny Kristoffersson och Hallvard Godal presenterar sina 
ensembler för vårterminen. Ensemblerna bjuder på varierad repertoar från 
olika delar av Ri-genren.

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

LÖRDAG-SÖNDAG 13–14 APRIL

Camerata MHI – miniturné i väst
Denna helg finns möjlighet att uppleva vår nystartade stråkorkester – 
Camerata MHI, två gånger! Dels i Klabbelagår´n på Rackstadmuseet och 
dels i Eda kyrka. Professor Magnus Ericsson leder stråkarna som stude-
rar musikerprogrammet KKM på Musikhögskolan Ingesund. Programmet 
består av Bachs Brandenburg-konsert nr 3, Elgars Serenad samt Eine 
kleine Nachtmusik av Mozart.

Kl. 18.00, lördag, Klabbelagår’n / Rackstadmuséet | Fri entré                                                             
Kl. 15.00, söndag, Eda kyrka | Fri entré

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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SÖNDAG–MÅNDAG 14–15 APRIL

Den magiska musikskatten 
Föreställningen handlar om en fågel som med hjälp av en skattkarta tar 
sig igenom olika platser för att hitta en magisk skatt. Projektet leds av 
fyra musiklärarstudenter tillsammans med handledare och i samarbete 
med lärarna på Musikskolan i Arvika. Med på föreställningen är Blåståget, 
Blåsmåsen och Uppstråket från musikskolan samt Stråklek och Brasslek 
från två grundskolor i Värmland. 

Kl. 16.00, söndag, Stora konsertsalen | Fri entré                                         
Kl. 09.00, måndag, Stora konsertsalen | Skolföreställning  | Fri entré       

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
TISDAG 16 APRIL

Folkmusikernas vårkonsert
På Sjövinden i Arvika kommer det svänga rejält då folkmusikstudenter 
och lärare från Ingesund ger konsert. Det bjuds på egna kompositioner 
som studenterna har arbetat med under terminen och dessutom ett rejält 
spelpass till dans.

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

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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Sjung med Pettson & Findus
21–22 maj

Vi ses !

Bengan Jansson 
& Ingesounders 

Big Band
10 april

Valeries Voice
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LÖRDAG 27 APRIL

SMASK Ingesund 2019
Äntligen dags för studenterna på Musikhögskolan Ingesund att åter 
ta plats på stora scenen och bjuda på den storslagna schlagerfesten, 
SMASK Ingesund 2019! 

SMASK står för Sveriges Musikakademiska Sång Kåntest och anord-
nas varje år på alla Sveriges musikhögskolor. Tävlingen bildades 1991 i 
Stockholm av musikstudenter som var trötta på att deras låtar inte kom 
med i den ”riktiga” melodifestivalen. Nyskrivna schlagerbidrag framförs 
med fullstor orkester, kompband, kör, dansare och artister som sjunger 
utan pitch-correction och låtar på svenska med en gnutta humor. De två 
bästa bidragen går sedan vidare till den stora riksfinalen. Musikhögskolan 
Ingesund brukar varje år lägga stort engagemang i detta projekt.

En fartfylld och sprakande föreställning som man absolut inte vill missa! 
Läs mer om Ingesunds SMASK på smask.org/ingesund

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 215 kr | Pensionär och ungdom                                                                                                                     
t.o.m. 15 år samt studenter (leg) – 170 kr.                                                                   
Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com & ticketmaster.se                                                                                  
Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



SÖNDAG 28 APRIL

Musikbrunch på Sågudden  
Olivia Lagerberg – violin 
Heta Kaipainen – accordeon 
Emanuel Blom – saxofoner

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat och musik! 
Ingesundsstudenter skapar härlig folkmusikstämning medan det går att 
ta 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 175 kr –       
serveras kl. 12.00–15.00. 

 sågudden

SÖNDAG 28 APRIL

Examenskonsert Josef Einarsson – Kontrabas

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

sågudden
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MÅNDAG 29 APRIL 

Flauguissimo Duo 
Yu-Wei Hu – flöjt
Johan Löfving – gitarr

Flauguissimo Duo bjuder in till ett intimt möte med elegant och känslig 
kammarmusik från sjutton- och artonhundratalen. Med den unika klangen 
från tidstrogna instrument andas de nytt liv i en färgstark repertoar.

Med sina nyskapande program och sin direkta publikkontakt har Flau-
guissimo etablerat sig som en av de mest framstående yngre ensem-
blerna i sitt slag. Förutom framträdanden som duo ger de regelbundna 
konserter i olika konstellationer med alltifrån barocksonater och orkester-
verk från den tidiga klassicismen till uruppföranden av nya verk.

Yu-Wei och Johan träffades under sin studietid vid Royal College of 
Music i London där de numera är bosatta och verkar som frilansmusiker. 
Vintern 2019 gav de genom Resonus Classics ut sitt första album ’A Salon 
Opera’, en hyllning till salongsmusikens skönhet och charm.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Pensionär 120 kr                       
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 30 APRIL 

Soppa & Musik – Jazzlunch med 
Wermland Jazz Quartet
Sandra Dal – sång                                                                                                          
Albin Bryntesson – gitarr                                                                                                  
Josef Einarsson – bas                                                                                                                 
Elias Hagersjö Sandqvist – trummor 

Tillsammans spelar Wermland Jazz Quartet musik såväl från standard- 
repertoaren som modernare låtar i jazzton.         

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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TORSDAG 2 MAJ

Kalejdoskop XXVII 

Nykomponerad musik av kompositions studenter vid Musikhögskolan 
Ingesund.

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

LÖRDAG 4 MAJ

Examenskonsert Sven Öman – Saxofon & sång 
Saxofonen och Jag ”En magstark resa med stöd i,                                        
från fransk saxofon till svensk manskör”

Kl. 16.00, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

30  KONSERTER VÅREN 2019



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 5 MAJ 

Klassisk salong

Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

Kl. 16.00, Klabbelagår’n, Rackstadmuseet Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanSÖNDAG 5 MAJ 

DIN J-VLA FEGIS! 
– en rolig föreställning om allvarliga saker

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 7 mars!

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
 KONSERTER VÅREN 2019 31

LÖRDAG 4 MAJ

Examenskonsert Albin Bryntesson – Elgitarr 
En musikalisk berättelse signerad Albin.

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt                                                                           
projekt
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SÖNDAG 5 MAJ

Oslo Kammerkor
Håkon Nystedt – dirigent

Oslo Kammerkor kommer till Arvika med ett 
spännande och otraditionellt program. Kören 
har de sista åren fått stor internationell upp-
märksamhet runt sin utforskning av den norska 
folkmusiken. Kompsitören Ørjan Matre har stått 
bakom många av arrangemangen och med 
denna musik har Oslo Kammerkor blivit inbju-
den till festivaler och konserter världen över.

2015 och 2017 sjöng kören bland annat i Car-
negie Hall och i år både släpper kören en ny CD 
baserat på sina folkmusikarrangemang. Under 
eftermiddagen denna vårsöndag arrangeras även en öppen workshop 
med körens dirigent Håkon Nystedt.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA KONSERTFÖRENING

Kl. 19.00, Lilla 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

ONSDAG 8 MAJ

Pianoafton

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

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 9 MAJ

Lunchkonsert – Omnejden
Emanuel Blom – saxofon 
Kenny Fredriksson – klaviatur 
Josef Einarsson – kontrabas 
Sofia Tåhlin – slagverk/trummor 

I Omnejden blandas medlemmarnas olika erfarenheter och influenser från 
jazz, klassiskt och folkmusik där de tillsammans skapar ett eget sound 
präglat av ett lyhört samspel, där allas eget personliga uttryck får ta plats. 
Enkla melodier, improvisation och lekfullhet står i fokus. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 9 MAJ

Brasskonsert 

Härliga brassklanger och ljuva trumpettoner! Studenter vid Musikhög-                                                                                                           
skolan Ingesund framför ett program med blandad repertoar,                 
solistisk och i brassensemble under ledning av Kjell Erik Paulsrud.

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 10 MAJ

Vårkonsert med Ingesunds Stråkorkester 
Magnus Ericsson – dirigent 

Stråkorkesterns framträdanden är alltid mycket uppskattade och konsert 
i maj månad har blivit något av tradition för många i publiken. Professor 
Magnus Ericsson dirigerar som brukligt och repertoaren innehåller musik 
av Britten, Barber, Sjostakovitj och Elgar.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 11 MAJ

Examenskonsert Nils Kjellberg – Trumset
”Musik så som jag gör den”

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 11 MAJ

Examenskonsert Per Strömberg – Sång
”En berättelse om en familj med sånger från Händel till Britten”

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Konstnärligt                                                                           
projektSÖNDAG 12 maj

Examenskonsert 
Anna Hoogland – Sång
Tillit och tvivel ”En konsert om att 
förlora tron på sig själv – och om 
resan tillbaka”

Kl. 16.00, Stora konsertsalen             
| Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 12 MAJ

Norsk vår
Andreas Wetås Jara – cello
Kristian Selnes – violin
Rebekka Hansli – violin
Elise Pettersen Watten – viola
Jakob Rolandsson – kontrabas
Åke Skommar – orgel

Nu är äntligen våren här! 
Norska studenter vid musikerprogrammet på Musikhögskolan Ingesund 
framför musik från grannlandet i väst med tema – vår och blomster. En 
höjdpunkt blir uruppförandet av den brittiska kompositören Timothy 
Millers Blomstertykker for solo cello och orgel. Miller har en master i teori 
och analys, diplomstudier i piano från Royal Academy of Music i London 
samt tilldelats den ärofyllda titeln ARAM – (Associate of Royal Academy of 
Music). 

Det blir även musik av Grieg, Bull och andra kompositörer som skapar 
vårstämning och vackra toner i den ljusa vårkvällen.

Kl. 18.00, Trefaldighetskyrkan  | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 13 MAJ

Jazzlunch med Terjes adepter 

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

Kl. 12.10, Musikhögskolans Café | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 18 MAJ

Blåsmusikens dag 

Över hela landet spelas blåsmusik denna dag. På torget i Arvika framträ-
der orkestrar och ensembler från Musikhögskolan Ingesund och Musik-
skolan i Arvika

Kl. 10.00–14.00, Torget Arvika  | Fri entré

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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LÖRDAG 18 MAJ

Examenskonsert 
Henrik Grinde  
– Sång
”En del indiepop, en del synthar                            
samt en avslutande del hårdrock”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen                   
| Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanLÖRDAG–SÖNDAG 18–19 MAJ

Händels Messias 

Denna helg kommer sångare och instrumentalister från Musikhögskolan 
Ingesund att framföra oratoriet ”Messias” av Händel i dels Gunnarskogs 
kyrka, dels Karlstads Domkyrka. Detta är ett verk som har gjort sig odöd-
ligt i musikhistorien med sina många vackra arior och överväldigande 
körsatser såsom ”Hallelujakören”. 

I uppsättningen medverkar över 60 studenter som instrumentalister och 
sångare, allt under ledning av professor Carl Unander-Scharin och med 
professor Magnus Ericsson som konsertmästare. 

Missa inte detta tillfälle att höra hur ett av de mest älskade klassiska 
verken får ny vitalitet, genom att möta den unga generationen av sångare 
och instrumentalister från vår närliggande musikhögskola!

Kl. 18.00, lördag, Gunnarskogs kyrka | Fri entré                                                        
Kl. 18.00, söndag, Karlstads Domkyrka  | Fri entré

Konstnärligt                                                                           
projekt

 
 
 gunnarskogs- & karlstads domkyrka
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MÅNDAG 20 MAJ

Thus Owls 
Erika Angell – sång & keyboards
Simon Angell – gitarr
Samuel Joly – trummor

Svensk-kanadensiska bandet Thus Owls (Montreal´s svarta pärla) släppte 
sitt fjärde fullängdsalbum ”The Mountain That We Live Upon” i höstas. 
Deras nya skiva och starka liveframträdanden har hyllats brett av media 
sedan releasen. Skivan innehåller nio spår komponerade för fyra elgitar-
rer, trummor och röst och behandlar skapandet från ett konstnärligt såväl 
som ett biologiskt perspektiv. Vad innebär moderskapet, föräldraskapet 
och konstnärsskapet och vad händer i efterdyningarna av vårt val att bli 
föräldrar? Ur en jazzorienterad, avantgardrock med fritt mässad poesi 
växer en version och en verklighet fram. Erika Angell och Simon Angell’s 
omisskänliga sound bär och för denna större sättning av Thus Owls in i 
ett dynamiskt, öppet och fritt uttryck där kärleken till musiken är obe-
stridlig. Erika Angell har tidigare jobbat några terminer på Ingesund som 
jazzensemble- och sånglärare.

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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



TISDAG–ONSDAG 21–22 MAJ

Sjung med Pettson & Findus 
– musikteater med Ingesunds Blåsorkester

Sven Hedman, Fanny Wistrand
Ingesunds Blåsorkester, Per-Olof Ukkonen – dirigent
Berit Palmquist – instudering

Skratta åt de välkända berättelserna och sjung med av hjärtans lust! 
Häng med gubben och katten när de tältar och fiskar och försöker baka 
pannkakstårta. Föreställningen bygger på Sven Nordqvists älskade                                                 
böcker. Som Pettson ser vi Sven Hedman som även skapat den 
Grammisbelönade musiken. En hönorkester hjälper till att skapa den 
rätta stämningen och tuppen är ingen mindre än självaste dirigenten.
Under konserten får barnen chans att se och höra alla instrument i                                                                                                              
blåsorkestern. Var med och upplev att taket nästan lyfter när barnen 
sjunger med! 

Speltid ca 55 min. Lämplig ålder: 5–9 år, yngre och äldre barn                                 
är också välkomna.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 09.30 tisdag & onsdag, Stora konsertsalen | Skolföreställning |                          
Kl. 18.00 tisdag, Stora konsertsalen | Offentlig familjeföreställning                                                                                                                      
Barn från 3 år 50 kr. Vuxna 100 kr Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com 
& ticketmaster.se | Sveders Herr i Arvika 0570-109 17.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 22 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. Elina Nilsson och Erik Rentzhog                 
ackompanjerar.

Kl. 17.00, Konsthallen | Arvika | Fri entré

ONSDAG 22 MAJ

Ri-Sångarnas vårkonsert

Vad finns det för motsvarighet till jazz och blues i de latinspråkiga                   
länderna? Den frågan ställer vi oss och utforskar sånger och musik av  
kompositörer som Jobim, Passos, Legrand, Ramírez och Velázquez m.fl.

Konserten framförs av sångare från Ri-utbildningarna (rytmisk och                 
improviserad musik), samt inbjudna medmusiker under ledning av lärarna 
Petra Ahlmark och Anna Lundqvist.

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 23 MAJ

Gitarrafton

Ingesunds gitarrorkester bjuder på häftiga klanger och arrangemang 
under ledning av Per-Owe Solvelius.

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

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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FREDAG 24 MAJ

Examenskonsert Jonathan Bergendahl – Sång
”Min musikaliska uppväxt”

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 25 MAJ

Examenskonsert Marcus Hertz – Elgitarr

Kl. 16.00, Stora konsertsalen  | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 25 MAJ

Examenskonsert Ludwig Sandström  – Elgitarr
”En kväll med gitarrmusik från olika genrer”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen  | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

TORSDAG 23 MAJ

Vårbukett av klanger

Ingesunds Kammarkör
Mats Backlund – dirigent

Finstämda körklanger i vårens tecken tillsammans med Ingesunds              
Kammarkör.

Kl. 19.00, Värmskogs kyrka | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                            

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt
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SÖNDAG 26 MAJ 

Musikbrunch på Sågudden  
Helga Rasmusson Klingberg – violin 
Alma Cavallin – violin 
Elise Pettersen Watten – viola
Jakob Rolandsson – kontrabas 

Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat och musik! 
Ingesundsstudenter skapar härlig stämning i form av klassisk kammar-
musik medan det går att ta 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 175 kr –       
serveras kl. 12.00–15.00. 

SÖNDAG 26 MAJ 

Klassisk salong

Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                              
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

Kl. 16.00, Klabbelagår’n, Rackstadmuseet Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 28 MAJ 

Soppa & Musik – 
Folklig lunch med ”Ingesundsfolket”

Ingesunds folkmusiker 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

sågudden



TISDAG 28 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 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

FREDAG 31 MAJ

Hornafton 

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

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

LÖRDAG 1 JUNI

Examenskonsert Sofia Tåhlin – Slagverk

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt
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SÖNDAG 2 JUNI

Leona Frantzich – Kvinnlig Kraft releasekonsert

Skivsläpp av Kvinnlig Kraft, ett debutalbum tillägnat styrkan i syster-                                              
skapet! Svensk folkmusik möter elektronik och Indien, när visor på 
svenska får indiskt ackompanjemang och mantran från Indien lindas in i 
moderna beats.

Texterna hyllar det feminina och kvinnor i olika former, från hinduiska 
krigargudinnor till moderlig kärlek. Albumet avspeglar resan från Leonas 
musikaliska rötter till hennes sound idag och har tillkommit genom samar-
bete med producenten Rebecka Strågefors som studerar musikproduk-
tion på Musikhögskolan Ingesund. Medverkande musiker: Sofia Tåhlin, Isa 
Holmgren, Prabhat Das, Kenny Fredriksson, Emma Larsson, m.fl.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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MÅNDAG 3 JUNI

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

TISDAG 4 JUNI

Nyskriven musik av Ri-ensembler 
Denna vårtermin har studenterna fått i uppdrag att komponera och                 
arrangera sin egna musik. Fyra ensembler från olika genrer inom Ri,              
rytmisk och improviserad musik under ledning av Anna Lundqvist.

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 6 juni

Examenskonsert 
– Konstnärlig kandidat 
musiker

Sten Ulloa Carler – piano
Dessutom medverkar:
Helga Rasmusson Klingberg 
– violin
Mikael Bohlin – cello

Kl. 19.00, Stora konsertsalen        
| Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



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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Torsdag 28 februari
MHI Lars Jansson Trio

Måndag 4 mars
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Torsdag 7 mars
MHI DIN J-VLA FEGIS!  

Söndag 10 mars 
rackstadmuseet Klassisk salong

Måndag 11 mars
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Måndag 11 mars
MHI Polarpristagare till Ingesund

Torsdag 14 mars
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Klassisk gitarr

Torsdag 14 mars
MHI Långbacka/Bådagård

Lördag 16 mars
MHI Livgardets Dragonmusikkår

Tisdag 19 mars
MHI ”Det svenska körundret” 

Lördag 23 mars
MHI Musikgal– en musikalrestaurang

Söndag 24 mars
MHI Nordisk jubileumskonsert – 100 år

Söndag 24 mars
MHI Camerata MHI

Tisdag 26 mars 
rackstadmuseet Klassisk lunch

Onsdag 27 mars
MHI Celloafton

Torsdag 28 mars
MHI Daniel Lomeli – piano

Lördag 30 mars
MHI Examenskonsert 
Hanna Carlsson och                                       
Stina Hagsten – saxofon 

Lördag 30 mars
ritz Sallyswag och T-Bear                    
& the Dukes

Söndag 31 mars
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden

Tisdag 2 april
MHI Valeries Voice 

Onsdag 3 april
MHI Dan Laurin & Anna Paradiso 
Laurin

Torsdag 4 april
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Klassisk flöjt

Torsdag 4 april
MHI Bobo Stenson Trio

Lördag 6 april
MHI Ingesunds Symfoniorkester 

Söndag 7 april
rackstadmuseet Klassisk salong

Söndag 12 maj
MHI Norsk vår

Måndag 13 maj
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Lördag 18 maj
torget arvika Blåsmusikens dag 

Lördag 18 maj
MHI Examenskonsert 
Henrik Grinde - Ri sång

Lördag–söndag, 18–19 maj
Gunnarskogs kyrka & Karlstads Domkyrka         
Händels Messias 

Måndag 20 maj
MHI Thus Owls   

Tisdag–onsdag, 21–22 maj
MHI Sjung med Pettson & Findus 

Onsdag 22 maj
MHI ”Sköna maj välkommen 
till vår bygd igen!”

Onsdag 22 maj
MHI Ri-Sångarnas vårkonsert 

Torsdag 23 maj
MHI Gitarrafton 

Torsdag 23 maj
värmskogs kyrka Vårbukett av klanger

Fredag 24 maj
MHI Examenskonsert 
Jonathan Bergendahl – Sång

Lördag 25 maj
MHI Examenskonsert 
Marcus Hertz – Elgitarr

Lördag 25 maj
MHI Examenskonsert 
Ludwig Sandström – Elgitarr

Söndag 26 maj 
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden

Söndag 26 maj
rackstadmuseet Klassisk salong

Tisdag 28 maj
rackstadmuseet Folklig lunch med 
”Ingesundsfolket”

Tisdag 28 maj 
MHI Musik 60 / Musiklinjen College

Fredag 31 maj
MHI Hornafton

Lördag 1 juni
MHI Examenskonsert 
Sofia Tåhlin – Slagverk

Söndag 1 juni
MHI Leona Frantzich

Måndag 3 juni
MHI Träblåsafton

Tisdag 4 juni
MHI Nyskriven musik av Ri-ensembler 

Torsdag 6 juni
MHI Examenskonsert 
Sten Ulloa Carler - Piano
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Onsdag 10 april
MHI Bengan Janson & 
Ingesounders Big Band

Torsdag 11 april
MHI Ensemblekonsert Ri 

Lördag–söndag, 13–14 april
rackstadmuseet & eda kyrka
Camerata MHI – miniturné i väst

Söndag–måndag, 14–15 april
MHI Den magiska musikskatten 

Tisdag 16 april
trefaldighetskyrkan 
Folkmusikernas vårkonsert 

Lördag 27 april 
MHI SMASK Ingesund 2019

Söndag 28 april 
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden

Söndag 28 april
MHI Examenskonsert 
Josef Einarsson – Kontrabas

Måndag 29 april 
MHI Flauguissimo Duo 

Tisdag 30 april 
rackstadmuseet Jazzlunch med 
Wermland Jazz Quartet

Torsdag 2 maj
MHI Kalejdoskop XXVII

Lördag 4 maj
MHI Examenskonsert 
Sven Öman – Saxofon & sång 

Lördag 4 maj
MHI Examenskonsert 
Albin Bryntesson – Elgitarr

Söndag 5 maj
rackstadmuseet Klassisk salong

Söndag 5 maj
MHI DIN J-VLA FEGIS!  

Söndag 5 maj
MHI Oslo Kammarkor

Onsdag 8 maj
MHI Pianoafton

Torsdag 9 maj
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Omnejden

Torsdag 9 maj
MHI Brasskonsert 

Fredag 10 maj
MHI Vårkonsert med 
Ingesunds Stråkorkester

Lördag 11 maj
MHI Examenskonsert 
Nils Kjellberg – Trumset 

Lördag 11 maj
MHI Examenskonsert 
Per Strömberg – Sång

Söndag 12 maj
MHI Examenskonsert 
Anna Hoogland - sång



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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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
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