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KONSERTER & evenemang
hösten 2019

KAU.SE/MHI



Ser på ett fotografi från hösten 1970 och jag kan inte bli annat än nostalgisk. Efter 
den omfattande tillbyggnaden av Folkliga musikskolan som då stod klar, alltså de 
gula tegelbyggnaderna vi befinner oss i nuförtiden, skapades även en parkering. 
Jag ser en grusplan med ett fåtal mindre bilar, en Opel kadett, Saab 96, Amazon, 
Volvo PW, en Volksvagen (bubbla) och två beigefärgade Mercedes. Parkeringen har 
varit identiskt i storlek sedan dess, i 49, ja du såg rätt, i hela 49 år! Tiderna har dock 
förändrats, så ock på Ingesund. Idag finns betydligt fler bilar i omlopp, tre gånger så 
många studenter på plats, ökat antal lärare, studenter har fler egna bilar och idag är 
fordonen för det mesta större. Ökning har stadigt skett vad gäller större evenemang 
med samarbeten på olika sätt vilket engagerar många, även publikt. Allt från om-   
fattande undervisningsprojekt i samverkan med kommunens skolor till egna konserter 
men även evenemang där externa aktörer väljer våra lokaler som arena, framförallt 
Stora konsertsalen. Vi ser tydligt större besöksantal överlag. Allt kräver mer utrymme 
– inte minst parkeringen, men det angenäma problemet har äntligen fått sin lösning.

Nu behöver vi inte springa ut med konor för att styra den övertaliga fordonsparken, 
inga bilar i och runt rondellen. Lokalbussarna kan rulla som vanligt och dessutom 
behöver ingen längre stanna hemma i brist på parkeringsplats. Tack – Arvika kommun 
och Karlstads universitet att det blivit verklighet – ÄNTLIGEN!

På detta sätt blir det mycket smidigare att besöka Musikhögskolan Ingesund i höst 
då 70-talet konserter och evenemang av de mest skilda slag kommer att genomföras. 
Flera fina artistbesök, ämneskonserter, ”talkshows”, barnförställningar, orkesterkon-
serter och inte minst 16 examenskonserter!

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

VI SES – MYCKET NÖJE!

 

JOHAN BIRGERSSON 
– ansvarig för konsertverksamhet,

samverkanskoordinator, producent

ny parkering – äntligen!
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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.

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 och Instagram    
så håller vi dig uppdaterad om vad som 
händer på musikhögskolan.

 

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

Hälsningar, Rasmus Andersson
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sprakande 
musikhöst!

Yan Kok
26 september

Anders Widmark Trio
25 september

Anton Ljungqvist
7 november

Sonja Aldén 
20 november



sprakande 
musikhöst!

Bengan Jansson 
& Ingesounders 

Big Band
10 april

Snorr Sigurðarson
17 oktober
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The Nordic 
Fiddlers Bloc
14 november

Elaine Reyes & 
Enrique Bagaria

29 oktober

Amanda Ginsburg
24 oktober



TORSDAG 19 SEPTEMBER

Lunchkonsert – Folksång
Felicia Eklöf – sång

Felicia går fjärde året på musiklärarprogrammet. 
På konserten framförs folkmusik ur hennes nuvarande repertoar.  

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 21 SEPTEMBER

Examenskonsert 
Chenfei Yang Halvardsson – piano

Ni hao, Stories!
”En musikalisk berättelse om min resa till Sverige.” 

Kl. 15.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

Konstnärligt projekt

LÖRDAG                                                                      
21 SEPTEMBER

Examenskonsert 
Marta Möller – flöjt
”En konsert som börjar i den klassiska världen 
och avslutas med dansbandet MöllerZ”

Kl. 18.00, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

TISDAG 24 SEPTEMBER 

Soppa & Musik – Folklig lunch med ”Ingesundsfolket”
Ingesunds folkmusiker framför låtar i egna arrangemang.         
SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet            
| 120 kr inkl. mat & konsert. Medlemmar Rackstadmuseet 100 kr.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

ONSDAG 25 SEPTEMBER

Anders Widmark Trio
Anders Widmark  – piano & sång
Tobias Grenholm  – bas
Simon Liljeblad  – trummor

Anders Widmark är tvåfaldig grammisvinnare, 
jazzpianist, låtskrivare och filmregissör. Hans 
musik slingrar sig rakt in i hjärtat och berör. 
Vid sju års ålder började han att komponera 
och improvisera på piano. Efter avslutad ut-
bildning vid Musikhögskolan i Stockholm 1986 
har han arbetat som professionell musiker. 
Många har inspirerats av hans pianospel. 
Oavsett om han spelar blues, jazz eller tolkar 
psalmer och Bizets Carmen gör han det med 
stor personlig prägel. 

I somras hade hans film ”A Music Story” 
premiär på landets biografer. Anders Widmark 
stod för manus och musik plus att han även 
regisserade. Widmark har också en stor roll i 
filmen vilken han beskriver som en musikal för 
barn mellan 8 och 108 år. Handlingen kretsar 
kring den tioåriga flickan Moa som vill jobba 
med musik i likhet med sin pappa, en pianist 
vid namn Anton Widebeck. 

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 

“Anders spelar det svartaste bluesjazzpiano som formats av ett par                            
svenska händer”  

               Sydsvenska Dagbladet

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



TORSDAG 26 SEPTEMBER

Septemberjazz
Göran Klinghagen och Terje Sundbys Ri-ensembler (rytmisk och  
improviserad musik) bjuder på uppspel i jazzens tecken – både högt        
och lågt, vitt och brett! 

Kl. 17.00, Ensemblesal 191 | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

      TORSDAG 26 SEPTEMBER

  Yan Kok  
Yan Kok är en internationell prisvinnande 
klassisk gitarrist som kommer från Norge 
men numera bosatt i Tyskland. Hon har vid 
sina konserter visat en enastående förmåga 
att med stark scennärvaro och fenomenal 
spelteknik kommunicera sin repertoar som 
spänner från Dowland och Bach till nyskriven 
musik. Yan Kok växte upp i Oslo och började 
spela när hon var 7 år och det blev vid Barratt 
Due Musikkinstitutt. Därefter studier vid Nor-
ges musikkhøgskole i Oslo och fortsatte sedan 
sina studier Tyskland. Som artist har Yan Kok 
konserterat världen över både som solist och 
kammarmusiker i ett 10-tal europeiska länder, 
men även i Kina och Brasilien. 

SAMARRANGEMANG MED                                                 

ARVIKA KONSERTFÖRENING

Kl. 19.30, 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



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

FREDAG 27 SEPTEMBER

Septemberjazz
Göran Klinghagen och Terje Sundbys Ri-ensembler (rytmisk och  
improviserad musik) bjuder på uppspel i jazzens tecken – både högt        
och lågt, vitt och brett! 

Kl. 16.00, Ensemblesal 191 | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 28 SEPTEMBER 

En lördag med Sibelius – Ingesunds Symfoniorkester 
Johannes Gustavsson – dirigent

Sibelius är i fokus när vår egen symfoniorkester tolkar musik från vår 
granne i öst. Finlandia, En saga och Kareliasviten står på agendan. Ingen 
musik förknippas så starkt med Finland som just Sibelius Finlandia.      
Allt sedan detta kraftfulla stycke uruppfördes 1899, när Finland fort-      
farande var i händerna på Ryssland, har det blivit en symbol för det finska 
folkets nationalkänsla. Finlandia speglar både en urkraft och frihetsglädje.                                                                                                                 
En saga är en symfonisk dikt för orkester med fantasiscener och sago- 
mystik, sällsamma bilder och övernaturliga upplevelser. Det färgrika ton-
måleriet är fullt av spänning och kulminerar i starka, dramatiska accenter. 
Kareliasviten op 11. ansåg Sibelius själv vara ett tillfälligt verk, men som 
allt efterhand fick stor popularitet hos den breda publiken. Få tonsättare 
har som Jean Sibelius kommit att symbolisera ett folks strävan efter att 
respekteras för den egna kulturen och identiteten. Orkestern leds av 
Arvikabon Johannes Gustavsson som även är chefdirigent för Wermland 
Operas orkester. 

Johannes introducerar konserten i caféet kl. 14.15. Servering.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Musikbrunch på Sågudden  
Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat 
och musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stämning medan 
brunchbuffén serveras. 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. 11.30–15.00. 

 sågudden
sågudden

SÖNDAG 29 SEPTEMBER 

Klassisk salong
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanONSDAG 2 OKTOBER

Gitarr & poesi 
Ingesunds gitarrstudenter spelar och läser dikter från det konstnärliga 
utvecklingsprojektet ”Interpretationsprocesser genom litterär text”. Under 
konserten kommer Klara Goligers gitarrkomposition ”Höblomster” att ur-
uppföras. Projektet är ett samarbete mellan universitetslektorn i gitarr Georg 
Gulyás och musikbibliotekarien Karin Engström, båda verksamma på 
Musikhögskolan Ingesund.

Kl. 19.00, Lilla konsertsalen |  Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 5 OKTOBER

Examenskonsert 
Miriam Löfberg – sång

Both Sides Now
”En samling av omtyckta låtar från olika delar av mitt 
liv. Nytt som gammalt, egenskrivet som covers”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 6 OKTOBER

JOHAN & BJÖRN – VÄRMLÄNDSK VOODOO
En helt ny humorföreställning med Johan Östling och Björn Ling!

Efter succén med ”Din J-vla Fegis”, med inte mindre än 150 spelade före-
ställningar runt om i Sverige, är Johan Östling och Björn Ling tillbaka med en 
helt nyskriven föreställning tillägnad fenomenet att allt ordnar sig och att det 
faktiskt går att påverka.

VÄRMLÄNDSK VOODOO är en glad kärleksförklaring till livets oberäkneliga 
krumbukter och härligt aviga situationer. Magiska potatisar, en missförstådd 
äppelmosleverantör, antirenovering och varför man absolut inte bör köpa 
hund – inte ens en liten! Är vi egentligen skapta för att ingå äktenskap 
med ett vattenpass? Varför låtsas vi att rawbollar är goda?

I VÄRMLÄNDSK VOODOO används nästan 
inga nålar alls. Istället får publiken åka en                                                           
själslig Flumeride tillsammans med                                                    
musik- och ordekvilibristema Björn Ling 
och Johan Östling.

Längd: ca 1 tim och 40 min,                            
ingen paus.

I SAMVERKAN MED TRUE 

ENTERTAINMENT

Kl. 16.00, Stora konsert-                  
salen | Entré 460 kr |        
Förköp: Ticketmaster.se,   
054-19 00 80 (Scalateatern) 
OBS! Föreställning ges 
även söndag 1 dec. 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



MÅNDAG 7 OKTOBER

Jazzkväll med ”Carl-Alfred”
Carl Svensson – gitarr
Alfred Lorinius – kontrabas

Två av våra nya lärare presenterar sig i en avskalad duokonsert och är 
kanske läsårets stora utropstecken(!) på vikariefronten. De tolkar några 
av sina favoritlåtar och presenterar egna alster, nyskrivna för just denna 
sättning. Carl Svensson kommer från Vallentuna och har utbildat sig på 
Bollnäs fhsk, Musikhögskolan i Göteborg samt Conservatoire de Paris. 
Alfred Lorinius har med sitt kraftfulla och lyriska basspel gjort sig ett 
namn på den skandinaviska jazzscenen. 2012 mottog han SR P2’s pris 
Jazzkatten Årets Nykomling med gruppen Farvel. 2016 nominerades 
han till Jazzkatten med Naoko Sakata Trio och Farvel, i kategorin Årets 
Grupp. Han har spelat på festivaler som London Jazz Festival och Athens 
Technopolis Jazz Festival.

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
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 8 OKTOBER

Ari Hoenig Quartet
Gael Horellou – altsaxofon
Viktor Nyberg – kontrabas
Étienne Déconfin – piano
Ari Hoenig – trummor

En av världens bästa trummisar slår ner som en blixt på Ingesund!

Ari Hoenig har lika mycket Bebop i sig som han har polyrytmiska utsväv-
ningar. Alla som satt sin fot på Smalls i NYC har sett denna charmiga 
galningen bakom trummorna. Detta bandet är hans europeiska kvartett. 
Två otroliga fransoser och svenska bassdemonen Viktor Nyberg. Det blir 
hårdsvängande modern jazz med mycket tradition och lekfullhet. 

Ari Hoenig och Gael Horellou träffades i Paris 2006 under en jamses-
sion. De hittade med varandra och upptäckte att de hade en liknande 
inställning till musik. Repertoaren består huvudsakligen av kompositioner 
av Gael Horellou och Ari Hoenig och deras musik gav först två album, 
För jorden och BrOoklyn och senare med hela kvartetten i Legacy och 
Coup de Vent. Ett mycket speciellt besök men den kända amerikanske                     
trummisen Ari Hoenig i spetsen. 

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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LÖRDAG 12 OKTOBER

Examenskonsert Evelina Höglund – fiol
”Jag kommer bjuda på mina favoritlåtar tillsammans med de personer          
jag inte skulle kunna göra en examenskonsert utan. Det blir helhjärtat, 
speciellt och personligt vilket innefattar såväl mollmysiga polskor som 
Irländska reels, en och annan disneyreferens samt en hel drös med 
stränga. Välkommen till en kväll á la Evelina Höglund!” 

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Konstnärligt                                          
projekt

Kl. 16.00, Lilla konsertsalen | Fri entré

LÖRDAG 12 oktober

Examenskonsert 
Kristina Karlsson – valthorn
”Nordiska klanger – Blandade guldkorn 
av norska och svenska tonsättare”  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Evelina Höglund

K
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Konstnärligt projekt

LÖRDAG 12 OKTOBER

Flower Pieces - uruppförande
Andreas Wetås Jara – cello
Timothy Miller – orgel och komposition

Andreas Wetås Jara går andra året på Musikhögskolan Ingesunds       
musikerprogram och är cellist. Här framträder han tillsammans med 
Timothy Miller från England men verksam i Norge. Miller kom till Norge 
1990, först som kantor men 1997 började hans 20-åriga engagemang 
för Universitetet i Stavanger. Där har han bland annat undervisat i gehör,   
musikanalys och liturgiskt spel. Under tiden i Stavanger har Miller lett 
både symfoniorkester och körer i regionen. Dessutom är han kompositör 
och substitutionsorganist vid Stavanger domkyrka. 

Vi kommer att få vara med om ett uruppförande av Millers verk, Flower 
Pieces. Ursprungligen skrevs det 1992 och reviderades förra året med ett 
nytt fjärde stycke. Denna kväll kan publiken lyssna på den nya versionen 
för första gången. För övrigt representerar Bachs cellosviter en höjdpunkt 
i solorepertoaren och ses som en hörnsten i västerländsk konstmusik. Pro-
grammet inkluderar musik för både solocello, soloorgel och instrumenten 
tillsammans. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA VÄSTRA FÖRSAMLING

Kl. 18.00, Mikaelikyrkan                                                                                              
| Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



SÖNDAG 13 OKTOBER 

Klassisk salong
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

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

TISDAG 15 OKTOBER

Den svenska sångskatten 
Sånger och visor ur den svenska myllan samt allsång med publiken! 

Ingesunds sångklass ger sig ut på upptäcktsfärd i den svenska visan till-
sammans med piano- och gitarrstudenter. Den svenska sångskatten är någon-
ting som sångarna på Ingesund är stolta över att få utforska tillsammans med 
dig i publiken – och något som de vill föra vidare till kommande generationer. 
Musik av E. Taube, C-M. Bellman, B. Andersson, B. Sjöberg och många fler. 

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 17 OKTOBER

Ingesounders Big Band möter Snorri Sigurðarson  
Snorri Sigurðarson  – storbandsledare och trumpetsolist

Snorri Sigurðarson har studerat både på Island och i Holland. Snorri har 
varit aktiv som studiomusiker i över 20 år och shar samarbetat med flera 
isländska artister som fått internationell uppmärksamhet, till exempel 
supergruppen Sigurrós. Snorri är ordinarie medlem i SjS Big Band och 
Reykjavik Big Band. Han är även kompositör och dirigent samt undervisar  
i trumpetteknik och jazzimprovasation.

Snorris besök ingår i ett av de internationella utbytesprogram som 
Ingesund deltar i. Musikhögskolan Ingesunds ordinarie storbandsledare 
Daniel Nolgård är Snorris motpart i detta utbyte och har sedan många år 
deltagit i flera liknande samarbeten med musikhögskolorna i Reykjavik.

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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LÖRDAG 19 OKTOBER

Examenskonsert Elin Olsson – flöjt
”Tjoflöjt! – En konsert med okända favoriter från mina år som flöjtist”

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 19 OKTOBER

Examenskonsert Karin Svenstedt – violin
“En blandad kompott med favoriter från både förr och nu, en resa från 
1800-talets klassiska pärlor till nutidens hits i fräscha arrangemang”

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Elin Olsson

Karin Svenstedt

”Tjoflöjt!”
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Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

MÅNDAG 21 OKTOBER

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

ONSDAG 23 OKTOBER

Nallekonsert – Skolföreställning
Ingesunds Blåsorkester
Berit Palmquist – dirigent

Ingesunds Blåsorkester möter förskolebarn och deras gosedjur.                  
Programmet leds av Maria Palmqvist och Gunnel Holmgren samt                                                                                                                   
nallarna Ludde och Mudde.

Kl. 10.15, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 24 OKTOBER

Lunchkonsert – TRE
Ronja Grafström – sång
Timmy Gasslander – gitarr
Evelina Höglund – fiol

Med avstamp i den svenska folktraditionen spelar TRE musik med fokus 
på samspel, närhet och känsla. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

”Tjoflöjt!”

 KONSERTER HÖSTEN 2019 19



TORSDAG 24 OKTOBER

Amanda Ginsburg
Amanda Ginsburg – sång
Filip Ekestubbe – piano
Ludvig Eriksson – bas
Ludwig Gustavsson – trummor

Årets grammisvinnare i kategorin Årets Jazz, Amanda Ginsburg kommer 
till Arvika och Ritz denna kväll. Amanda har sedan releasen av sitt debut- 
album ”Jag har funderat på en sak”, hunnit med mer än många gör under 
en hel artistkarriär. Sedan fortsatte framgångarna med Olle Adolphson-     
stipendiet och flera tv-inslag, som bland annat i SVT Gokväll och Allsång 
på Skansen. Hon har nominerats till årets nykomling i P2 Jazzkatten, 
mottagit Skaps Jazzpris och Stim-stipendium, belönats med fantastis-
ka recensioner och lovord, och har spelat över hela landet för tusentals 
besökare. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

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

 RITZ

20  KONSERTER HÖSTEN 2019
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FREDAG 25 OKTOBER

Elin Zampieri – sång
”Personliga och varierande inslag från min musikaliska värld av egen och 
andras musik, med influenser från pop, jazz och soul”

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 26 OKTOBER

Jens Sangsta – piano  Sjutton vad många år
”En samling låtar av olika genrer från 17 år i musikutbildning”

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 26 OKTOBER

Alma Eriksson – fiol
”Nyskrivna favoriter ur den svenska och norska folkmusikskatten”

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Alma Eriksson

Jens Sangsta

Elin Zampieri

22  KONSERTER HÖSTEN 2019



Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 27 OKTOBER

Musikbrunch på Sågudden  
Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat 
och musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stämning med-
an brunchbuffén serveras. 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. 11.30–15.00. 

 sågudden
sågudden

SÖNDAG 27 OKTOBER 

Klassisk salong
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

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

TISDAG 29 OKTOBER

Soppa & Musik – 
Jazzlunch med Omnejden

Emanuel Blom – saxofon
Kenny Fredriksson – klaviatur
Josef Einarsson – kontrabas
Sofia Tåhlin – slagverk 

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 RACKSTADMUSEET

Ät lunch kl. 12.00 och lyssna på musik kl. 12.30, Rackstadmuseet            
| 120 kr inkl. mat & konsert. Medlemmar Rackstadmuseet 100 kr.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Elin Zampieri
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Chenfei Yang Halvardsson
– piano 21 september

Miriam Löfberg
– sång 5 oktober

Lovisa Fhinn
– slagverk 22 november

Jens Sangsta 
– piano 26 oktober

Elin Zampieri
– sång 25 oktober

Elin Olsson
– flöjt 19 oktober

Ronja Grafström
– sång 2 november

Karin Svenstedt
– violin 19 oktober

examnskonserter hösten 2019 



Elin Olsson
– flöjt 19 oktober

Evelina Höglund 
– fiol 12 oktober

Timmy Gasslander
– gitarr 2 novemberKarin Svenstedt

– violin 19 oktober Marta Möller
– flöjt 21 september

Kristina Karlsson 
– valthorn 12 oktober

Alma Eriksson 
– fiol 26 oktober

Henrik Sunesson 
– gitarr 6 november

Mariana Edman 
– piano & sång 16 november

Sandra Cardinal Dal 
– sång 30 november

examnskonserter hösten 2019 





TISDAG 29 OKTOBER

Eliane Reyes & Enrique Bagaria – 2 x piano
Två konsertpianister, en fransk och en katalansk, delar på ett program 
med europeisk prägel.

 Den belgiska konsertpianisten Eliane Reyes har studerat i Bryssel, Berlin 
och Paris. Hon har nu en mycket aktiv konsertverksamhet i hela världen 
och leder flera artistiska festivaler och projekt. Hon är dessutom professor 
i piano vid både Paris och Bryssels stora musikkonservatorier. Martha 
Argerich har beskrivit henne som ”an outstanding musical talent”.

Den katalanska pianisten Enrique Bagaria har studerat i Barcelona, Paris, 
Madrid och München samt vunnit den prestigefulla Maria Canals-tävlingen i 
Barcelona. Han är en aktiv kammarmusiker och innehar professur i piano 
vid Barcelonas konservatorium.

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



FREDAG 1 NOVEMBER &                                                                     
SÖNDAG 3 NOVEMBER

Mahlers symfoni nr 2 –                                                                    
Uppståndelsesymfonin

AnnLouice Lögdlund & Rebecca Fjällsby – sångsolister 
Kör från Musikhögskolan Ingesund & Karlstads Motettsällskap
Wermland Operas orkester & Camerata MHI
Johannes Gustavsson – dirigent

Symfoni nr 2 i c-moll, som kräver både sopran- och altsolist, en stor 
blandad kör och en enorm orkester, fullbordades 28 december 1894 och 
framfördes i sin helhet för första gången i Berlin den 13 december 1895 
under Mahlers ledning. Efter Klopstocks dikt kallas symfonin ofta Upp-
ståndelsesymfonin, men Mahler själv gav den ingen titel. Med ett flitigt 
användande av marscher, danser och folkvisor, blottar Mahler kontrasterna 
och splittringen som utmärker tiden strax före första världskriget. Hans 
musik slits mellan glädje och sorg, tro och tvivel, extas och förtvivlan.

Sedan 2016 har Wermland Operas orkester, under chefsdirigent            
Johannes Gustavssons ledning presenterat en serie Mahler symfoni-
ner.   Under allhelgonahelgen avslutas satsningen med Uppståndelse-          
symfonin. Här i ett kreativt och spännande samarbete med Musikhögskolan 
Ingesund där studenter medverkar i både kör och orkester.                                                                
                                                                                                                                   
Entré 200 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – 100 kr.                                                                                                                Fredag 1 november kl. 18.00, Brunskogs kyrka                                                 
Söndag 3 november kl. 18.00, Karlstads Domkyrka                                                                                                     
Förköp: wermlandopera.com | Info 054–21 03 90 | Sveders Herr 0570-109 17

 Brunskogs kyrka+karlstads domkyrka



LÖRDAG 2 NOVEMBER

Examenskonsert Timmy Gasslander – gitarr
“En liten konsert där knäppta instrument får stå i centrum”

Kl. 16.30, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 2 NOVEMBER

Examenskonsert Ronja Grafström – sång
En konsert från det lilla till det stora med nyarrangerad repertoar från den 
traditionella svenska folkmusiken. På sitt huvudinstrument sång framför 
Ronja både solistiska stycken och ackompanjeras av mindre ensembler 
som tillslut kummulativt bildar ett storband. Välkomna till en konsert med 
värme, rörelse och ursprung.

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

ONSDAG 6 NOVEMBER

Examenskonsert Henrik Sunesson – gitarr
Kl. 19.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

Timmy Gasslander

Ronja Grafström

Henrik Sunesson



TORSDAG 7 NOVEMBER

From Hollywood to Ingesund – filmmusikkonsert
Anton Ljungqvist – sång
Ylva Holmstrand – piano
Arvika Stadsmusikkår

Anton Ljungqvist är utbildad på Operahögskolan i Stockholm. Han har 
belönats med en rad stipendier, såsom Joel Berglundstipendiet och 
Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium. På Wermland Opera har 
Anton gestaltat huvudroller som Figaro och Fernando i den stora Trilogin 
(Figaros bröllop, Barberaren i Sevilla, Fidelio) och Eisenstein i Läderlappen. 
Denna säsongen gör han rollen som Mr Gedge i Albert Herring på Werm-
land Opera.

Anton har även gästat flera operahus och på konsertscenen sjunger han 
allt från Bach till musikaler. Denna kväll kommer publiken att kunna njuta 
av känd och suggererande filmmusik.

SAMARRANGEMANG 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
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LÖRDAG 9 NOVEMBER

Nordiska klanger – Ett möte mellan Musikhögskolan 
Ingesund och Norges Musikkhøgskole

Ingesunds Stråkorkester
Norges musikkhøgskoles kammerorkester
Slagverkare
Magnus Ericsson – dirigent

Ingesunds Stråkorkester ger konsert tillsammans med Norges Musikk-
høgskoles Kammerorkester under ledning av professor Magnus Ericsson. 
Det kommer att bli något alldeles extra med så många musiker i Johan 
Kvandals kraftfulla Antagonia för två stråkorkester och slagverk. Dess-
utom får vi uppleva ett par solister från NMH i Kurt Atterbergs vackra 
svit och även två populär svensk musik i nya arrangemang av Øystein 
Sonstad. Ett fint samarbete över gränsen mellan två högklassiga musik-  
utbildningar och ett härligt tillfälle för studenter att mötas internationellt.

Konserten ges även i Lindemansalen vid Norges musikkhøgskole                        
dagen före, fredag 8/11 kl. 18.00.

Kl. 15.00, 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

ONSDAG 13 NOV

Celloafton 
Ingesunds cellister bjuder på solo- och ensemblestycken denna höstkväll. 
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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Arvikafestivalen är musikens höjdpunkt. Andra stora arrangemang är

Gammelvala, Rallycross, hantverksmässa och flera antikmässor.

Fjordar finns det gott om i Norge. I Arvika har vi Glafsfjorden och

365 sjöar. Det är kanske därför norrmän trivs så bra i Arvikatrakten. 

Arvika växer. Bostadsmarknaden ökar, företagen satsar och nyetableringar

tillförs. Du är också hjertelig velkommen. Vi ses i Arvika!

Att åka till Arvika är en utmärkt utflykt från Norge. Kom hit och upplev

en ”riktig” stad. Flanera runt. Gå på kondis och restauranger. Prova

Arvika By Shopping med 110 butiker. Upptäck spännande museer och

sevärdheter. När du ändå åkt hit, ta och stanna några dagar. Spela golf

och prova ett turkiskt bad. Ta en båttur på Glafsfjorden. Gå på konstut-

ställningar och konserter. Vandra eller paddla kanot i Glaskogens

Naturreservat. Arvika har mycket att bjuda på.

Din granne har mycket att bjuda på

ARVIKA – FYRA MIL FRÅN NORGE!
Arvika Kommun 0570-816 00  Arvika Turistbyrå 0570-817 90  Arvika Centrumförening 0570-74 92 42 

www.arvika.se

A R V I K A

CENTRUM

FÖRENING

Arvika Glåmdalsferie  04-05-26  16.20  Sida 1
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TORSDAG 14 NOV

The Nordic Fiddlers Bloc

Nordic Fiddlers Bloc är en fioltrio från Norge, Sverige och Shetlandsö-
arna som snabbt fick ett rykte för sin gripande och unika blandning av 
fiolmusik sedan starten i början av 2009.

De består av Olav Luksengård Mjelva (Norge), Anders Hall (Sverige) 
och Kevin Henderson (Shetlandsöarna), var och en betraktade som 
ledande exponenter för sina respektive traditioner, och de har befunnit 
sig i stor efterfrågan över hela världen och fungerar tillsammans som 
The Nordic Fiddlers Bloc. Med ett starkt fokus på den rika traditionella                                                                                                            
fiolmusiken där de vardera tillhör har de utvecklat ett ljud som har                   
beskrivits som unikt, meningsfullt, intensivt och uppfriskande. Deras 
smarta användning av harmoni, rytm, riff och baslinjer skapar ett ljud som 
lämnar lyssnaren trollbunden. Hittills har deras musik tagit dem till USA, 
Kanada, Storbritannien och Irland. 

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

LÖRDAG 16 NOVEMBER

Examenskonsert Mariana Edman – piano & sång  
”Västerländska klassiska traditionen från väst-,                                                    
norr- och östeuropa möts i olika former”

Kl. 15.00, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 16 NOVEMBER

LIONS VÄLGÖRENHETSGALA – Helping hand!

Lions Club Arvika och Lions Club Eda i Värmland anordnar denna afton 
en musikalisk helkväll med välgörenhetsgala till förmån för Lions Barn-  
diabetesfond och Lions Cancerforskningsfond. Ett samarbete mellan olika 
lokala musikutbildningar där barn och ungdomar bjuder på en omväx-
lande föreställning med olika inriktningar. Från Musikskolan i Arvika och 
Estetiska skolan (Stage & Perform) till Ingesunds folkhögskola och Musik-
högskolan Ingesund dessutom externa artister med koppling till bygden. 

Genom åren har Lions i Arvika och Eda stöttat Barndiabe-
tesfonden och Lions Cancerforskningsfond med betydande 
belopp, och de hoppas i och med denna gala på ytterligare 
medel riktat till barn. Mer information om medverkande fås 
genom kommande annonser och information via Arvika 
Nyheter och sociala medier.

Kl. 17.00, Stora konsertsalen | Entré 200 kr.  |  Ungdom t.o.m. 19 år samt 
studenter (leg) – 100 kr Förköp: Sveders Herr i Arvika 0570-109 17

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Mariana Edman
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 17 NOVEMBER

Klassisk salong
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 18 NOVEMBER

How to tame a norrman 
Ingesunds trombonklass under ledning av Eric Lindblom ger en exis-
tentiellt utmanade konsert med gästsolist Ole Kristian Andersen. Senast 
han gästade Ingesund var det som norsk medborgare men efter att ha 
gett upp sitt medborgarskap för sitt svenska, ger han nu en trombonists 
svar på identitetsproblematiken genom kompositörerna W. Siegel, P. 
Nörgård och A. Hillborg. Trombonisterna ramar in konserten med såväl 
solo som ensemblestycken av bland annat A. Bruckner R. Wagner och P. 
Hartley. Ackompanjatör Hsin-Bei Lee. 

Kl. 17.00, 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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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 18 NOVEMBER

Lorinius Ri-ensembler
Läraren Alfred Lorinius presenterar sina ensembler för höstterminen. Ensem-
blerna bjuder på varierad repertoar från olika delar av Ri-genren, rytmisk och 
improviserad musik.

Kl. 19.00, Ensemblesal 191 | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 19 NOVEMBER

Ingesunds violinklass  

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

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

Ingesunds violinstudenter ger 
tillsammans med professor 
Magnus Ericsson och hans 
kollega Henninge Landaas 
en konsert där violinen står i 
centrum både solistiskt och 
i ensemble. Musik av bland 
annat Bach, Leclair och 
Bartok. Dessutom verk av 
Telemann och Bacewicz där 
alla 13 violinister medverkar. 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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ONSDAG 20 NOVEMBER

Sonja Aldén i höstkvällen
Sonja Aldén – sång
MLC/M60-kören, kompgrupp 
Mats Backlund – dirigent

Sonja Aldén är en av Sveriges mest folkkära sångerskor. Det stora 
genombrottet kom i Melodifestivalen 2007 där hon tog sig hela vägen till 
final med jättehiten För att du finns. Låten kom att slå flera rekord och ut-
sågs bland annat till Årets låt på Svensktoppen där den även abonnerade 
på förstaplatsen i över ett halvår. 

Efter succén i Melodifestivalen släpptes debutalbumet Till Dig, vilket sålde 
guld och belönades med ett flertal Grammisnomineringar samt gav Sonja 
en Rockbjörn i den prestigefulla kategorin Årets Kvinnliga Artist. Sedan 
dess har hon hunnit ge ut ytterligare fem album och turnerar flitigt över 
hela Sverige. Här möter Sonja en av våra körer på Ingesund, nämligen 
MLC/M60-kören som leds av Mats Backlund och en kompgrupp, vilket 
gör att det lär bli en stämningsfull kväll i höstmörkret. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 275 kr | Pensionär 250 kr                                                                                        
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg)100 kr.                                                                                                             
Förköp: 054-19 00 80 scalateatern.com & ticketmaster.se, Sveders Herr i 
Arvika 0570-10917
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 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

36  KONSERTER HÖSTEN 2019



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



FREDAG                                                          
22 NOVEMBER

Lovisa Fhinn – slagverk  
Slagverksfesten

”En konsert med slagkraft. Konserten                              
öppnar med ett uruppförande på borggår-
den spelat av 18 slagverkare. Välkommen!” RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 23 NOVEMBER

Pianomatiné
Musikhögskolans pianostudenter framför verk från blandade tidsepoker.  

Kl. 15.00, 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

SÖNDAG 24 NOVEMBER

Musikbrunch på Sågudden  
Upplev en genuin, mysig miljö och kombinera samtidigt mat 
och musik! Ingesundsstudenter skapar härlig stämning med-
an brunchbuffén serveras. 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. 11.30–15.00. 

 sågudden
sågudden

TORSDAG 21 NOVEMBER

Lunchkonsert – Klassisk kammarmusik

Ensembler från Ingesunds musikerprogram framträder under                            
ledning av Jon Dahlkvist.  

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 Kl. 19.00, Borggården / Stora konsertsalen | Fri entré
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen
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mikaelikyrkan

SÖNDAG 24 NOVEMBER

The Land of the long white Cloud 
Ingesunds Blåsorkester 
Berit Palmquist – dirigent

Konsert med Ingesunds Blåsorkester i det passande kyrkorummet
och musik med inspiration från olika hörn av världen. Bland annat
P. Sparke, M. Arnold, E. Whitacre och E. John

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 18.00, Trefaldighetskyrkan | Fri entré 

MÅNDAG 25 NOVEMBER

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

TISDAG 26 NOVEMBER

Soppa & Musik – Klassisk lunch 
Studender vid musikerprogrammet på Musikhögskolan                                             
Ingesund bjuder på klassiska klanger.  

SAMARRANGEMANG MED RACKSTADMUSEET

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen
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TISDAG 26 NOVEMBER

Klabbes Bank
Klas-Henrik Hörngren – keyboards, Pontus Hedström – saxofon
Thomas Backman – saxofon & klarinett, 
Kristoffer Alehed – trombon, Jacob Öhrvall – bas & synthbas,            
Martin Öhman – trummor & elektronik
Rasmus Persson – utljud

Klabbes Bank är något unikt från den svenska jazzscenen. Det är musik 
som vågar dröja sig kvar i stämningar och som med sin improvisatoriska 
nerv lyckats skapa ett eget sound. År 2019 började med ett besök i studio 
och i november släpper bandet sitt sjätte album. Sextetten där tre blåsares 
högst personliga klang badar i en trio som producerar ett elektroniskt 
hav. Ibland surfar blåsarna ovanpå, ibland går det inte att skilja dem åt 
och musiken blir ett kollage, ett hav av ljud. Musiken är en blandning av 
elektronica, improvisation, noise och magiska melodier. Bandet startades 
2003 av kompositören Klabbe Hörngren, även känd som musiker på turné 
med bland annat Loney Dear och Jenny Wilson. Bördig från Säffle och till 
vardags lärare på Musikhögskolan Ingesund.

 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
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mikaelikyrkan
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ONSDAG 27 NOVEMBER

Jazzkonsert
Från traditionell modern jazz till pop, soul och korsbefruktningar däremellan. 
Fyra ensembler från Ri-programmen (Rytmisk och improviserad musik) under 
ledning av Gunilla Törnfeldt framför musik av bland annat J. Lindström,                    
T. Misch, R. Gustafsson, Sting och T-L Væring. En svängig och energifylld kväll 
utlovas!

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 28 NOVEMBER

Höstglöd
Värmande, spännande sånger och arior presenteras av 
Ingesunds klassiska sångklass. Ackompanjemang av 
Elina Nilsson. 

Kl. 19.00, Värmskogs kyrka  | Fri entré 

TORSDAG 28 NOVEMBER

Folkmusikkonsert Nordiskt – Keltiskt 
I spåren av Ingesunds samarbete med The Irish world Academy of Music & 
Dance, i Limerick och efter en rad student- och lärarutbyten skolorna emellan, 
är temat för hösten ett nordiskt och keltiskt folkmusikaliskt möte. Vi får ikväll 
lyssna till irländska jiggs, reels och ballader blandat med nordiska polskor och 
valser. Ta gärna med ditt instrument så möts alla i en irlänsk session efteråt.

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
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mikaelikyrkan

värmskogs kyrka
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LÖRDAG 30 NOVEMBER

Examenskonsert Sandra Cardinal Dal – sång
Pop and All that Jazz

“Med ett hjärta som slår för såväl jazz som pop, sväng och blås, nu och då 
samt egenskrivet och lånat, utlovas en varierad konsert med personlig prägel”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 1 DECEMBER (Skyltsöndagen)

Klassisk salong
Studenter från Musikhögskolan Ingesunds klassiska                                          
kandidatprogram framför kammarmusik och solostycken.

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

SÖNDAG 1 DECEMBER  (Skyltsöndagen)

JOHAN & BJÖRN – VÄRMLÄNDSK VOODOO
En helt ny humorföreställning med Johan Östling och Björn Ling!

VÄRMLÄNDSK VOODOO är en glad kärleksförklaring till livets oberäkneliga 
krumbukter och härligt aviga situationer. Läs mer på sidan 11.

I SAMVERKAN MED TRUE ENTERTAINMENT

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Entré 460 kr | Förköp: Ticketmaster.se, 
054-19 00 80  (Scalateatern)

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen
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Konstnärligt projekt

LÖRDAG 7 DECEMBER

JULKONSERT
För tionde gången presenterar Musikhögskolan Ingesund sin populära 
julkonsert i Arvika Sporthall. En gnistrande föreställning som utvecklats till 
något alldeles extra och blivit en given tradition för många i publiken.

Julkonserten beskrivs som något utöver det vanliga eftersom studenter 
breddar och visar upp ett rikt 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 - något som 
verkligen bör upplevas när julen vankas.

Kl. 16.00, Arvika Sporthall  | Entré ordinarie 220–250 kr | Pensionär 
170–200 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

FREDAG 6 DECEMBER

JULKONSERT – Skolföreställningar
Arvika Sporthall | Skolor i Arvika är inbjudna

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



TISDAG 10 DECEMBER

Upptäck Dietrich Buxtehude 
Sångsolister, Camerata MHI, Carl Unander-Scharin – dirigent
Mattias Lundberg – presentatör

Musikerprogrammet på Ingesund framför musik av Dietrich Buxtehude - 
tonsättaren som var J.S. Bachs stora idol. Tillsammans 
med kammarorkestern Camerata MHI, Magnus Ericsson 
och gäster leder Carl Unander-Scharin konserten. Mat-
tias Lundberg, känd som ”Fråga musikprofessorn i P2” 
är presentatör och inleder kvällen med ett publiksamtal 
kring Buxtehudes musik. 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA VÄSTRA FÖRSAMLING

Kl. 18.30 presentation, 19.00 konsert, Mikaelikyrkan | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 11 DECEMBER

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
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 RACKSTADMUSEET

 MHI
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mikaelikyrkan

TORSDAG 12 DECEMBER

Hornafton
Valthornstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund bjuder på varierad 
repertoar, både solistiskt och ensemble under ledning av Trude Eick.      
Vid pianot Hsin-Bei Lee.

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 12 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

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

SÖNDAG 19 JANUARI 2020

Matti Hirvonen ock Kristina Hammarström
Celebert besök på Ingesund då världsartisterna pianisten                         
Matti Hirvonen och mezzosopranen Kristina Hammarström                             
ger konsert med gammalt och nytt!

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA KONSERTFÖRENING

Kl. 18.00, 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

kommande 
konsert 

2020
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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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Torsdag 19 september
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Folksång

Lördag 21 september
MHI Examenskonsert 
Chenfei Yang Halvardsson – piano

Lördag 21 september
MHI Examenskonsert 
Marta Möller – flöjt

Tisdag 24 september 
rackstadmuseet Soppa & Musik 

Onsdag 25 september
MHI Anders Widmark Trio

Torsdag 26 september
MHI Septemberjazz

Torsdag 26 september
MHI Yan Kok – gitarr  

Fredag 27 september
MHI Septemberjazz

Lördag 28 september
MHI En lördag med Sibelius 
– Ingesunds Symfoniorkester

Söndag 29 september
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden

Söndag 29 september 
rackstadmuseet Klassisk salong

Onsdag 2 oktober
MHI Gitarr & poesi

Lördag 5 oktober
MHI Examenskonsert 
Miriam Löfberg – sång

Söndag 6 oktober
MHI Johan & Björn – Värmländsk voodoo
  
Måndag 7 oktober
MHI Jazzkväll med ”Carl-Alfred”

Tisdag 8 oktober
MHI Ari Hoenig Quartet

Lördag 12 oktober
MHI Examenskonsert 
Kristina Karlsson – valthorn 

Lördag 12 oktober
MHI Examenskonsert 
Evelina Höglund – fiol

Lördag 12 oktober
MHI Flower Pieces - uruppförande 

Söndag 13 oktober 
rackstadmuseet Klassisk salong

Tisdag 15 oktober
MHI Den svenska sångskatten 

Torsdag 17 oktober
MHI Ingesounders Big Band 
möter Snorri Sigurðarson

Lördag 19 oktober
MHI Examenskonsert 
Elin Olsson – flöjt

Lördag 19 oktober
MHI Examenskonsert 
Karin Svenstedt – violin

Måndag 18 november
MHI How to tame a Norrman 

Måndag 18 november
MHI Lorinius Ri-ensembler

Tisdag 19 november
MHI Ingesunds violinklass 

Onsdag 20 november
MHI Sonja Aldén i höstkvällen

Torsdag 21 november
trefaldighetskyrkan Lunchkonsert 
– Klassisk kammarmusik

Fredag 22 november
MHI Examenskonsert 
Lovisa Fhinn – slagverk

Lördag 23 november
MHI Pianomatiné 

Söndag 24 november
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden 

Söndag 24 november
MHI The Land of the long                                        
white Cloud

Måndag 25 november
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Tisdag 26 november
rackstadmuseet Soppa & Musik 
– Klassisk lunch 

Tisdag 26 november
MHI Klabbes Bank

Onsdag 27 november
MHI Jazzkonsert

Torsdag 28 november
MHI Höstglöd

Torsdag 28 november
MHI Folkmusik Nordiskt – Keltiskt 

Lördag 30 november
MHI Examenskonsert 
Sandra Cardinal Dal – sång

Söndag 1 december 
rackstadmuseet Klassisk salong

Söndag 1 december 
MHI Johan & Björn – Värmländsk voodoo
  
Fredag 6 december
arvika sporthall Julkonsert – Skolorna

Lördag 7 december
arvika sporthall JULKONSERT

Tisdag 10 december
MHI Upptäck Dietrich Buxtehude

Onsdag 11 december
MHI Gitarrafton

Torsdag 12 december
MHI Hornafton

Fredag 13 december
MHI Lucia – fira med oss!  
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Måndag 21 oktober
MHI Jazzlunch med Terjes adepter

Onsdag 23 oktober
MHI Nallekonsert, skolföreställning

Torsdag 24 oktober
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – TRE

Torsdag 24 oktober
ritz  Amanda Ginsburg 

Fredag 25 oktober
MHI Examenskonsert 
Elin Zampieri – sång

Lördag 26 oktober
MHI Examenskonsert 
Jens Sangsta – piano

Lördag 26 oktober
MHI Examenskonsert 
Alma Eriksson – fiol

Söndag 27 oktober
Nystuga Kafé & kök
Musikbrunch på Sågudden

Söndag 27 oktober  
rackstadmuseet Klassisk salong

Tisdag 29 oktober
rackstadmuseet Soppa & Musik 
– Jazzlunch med Omnejden

Tisdag 29 oktober
MHI Eliane Reyes & Enrique Bagaria 
– 2 X piano

Fredag 1 november &
Söndag 3 november 
Brunskogs kyrka & Karlstads Domkyrka
Mahlers symfoni nr 2 
– Uppståndelsesymfonin

Lördag 2 november
MHI Examenskonsert 
Timmy Gasslander – gitarr

Lördag 2 november
MHI Examenskonsert 
Ronja Grafström – sång

Onsdag 6 november
MHI Examenskonsert 
Henrik Sunesson – gitarr

Torsdag 7 november
MHI From Hollywood to Ingesund 
– filmmusikkonsert
 
Lördag 9 november
MHI Nordiska klanger

Onsdag 13 november
MHI Celloafton

Torsdag 14 november
MHI The Nordic Fiddlers Blo

Lördag 16 november
MHI Examenskonsert 
Mariana Edman – piano & sång  
 
Lördag 16 november
MHI LIONS Välgörenhetsgala

Söndag 17 november
rackstadmuseet Klassisk salong



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.
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