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Nytt decennium, nytt år, ny termin, ny vår och med det nya upplevelser 
– ja det är Musikhögskolan Ingesund anno 2020. Om vi backar en aning har 
senaste decenniet inneburit många förändringar och en riktigt stark utveckling 
på Ingesund. Vi har fler studenter, fler utbildningar, utbyggda- renoverade- och 
anpassade lokaler, en ny studio, café, större parkering och så vidare. Dess- 
utom betydligt fler konserter och evenemang och inte minst – en större publik! 

Många är ni som frågar efter kommande konserter och evenemang och 
många är ni som numera hittar hit, möter våra studenter, gästartister men 
även lärare och övrig personal. Besöken har överlag frekvent ökat senaste tio 
åren via konsertutbudet men även genom att ta del av allmänna föreläsningar, 
förlägga egna möten eller konferenser på Ingesund. Ofta kombinerat med att 
lära känna vår verksamhet och miljö.

Eller som så många andra – ta 
en fika och äta mat i Rasmus café, 
Ingesundskafferiet. Människor 
trivs på Ingesund och de flesta vill 
och kommer gärna åter – publik, 
pedagoger och artister. 

Vad gäller just gästande          
musiker så skulle nog mer eller 
mindre alla vilja komma hit en 
gång årligen, vilket är ett synner- 
ligen gott tecken men något måtta 
får det vara... 

När kommer general-                       
programmet, presentation av 
utbudet? Har förstått att GP är 
eftertraktad bland er gäster och 
något att förhålla sig till i ens egen 
planering. Det verkar som många 
blir allt mer ivrigare och nyfiken 
på vad som komma skall, vilket 
förstås känns jättebra!

”Istället för att flytta från Arvika valde vi att stanna kvar – tack vare Ingesund”                  
– Ett citat från en frekvent konsertbesökare – stort! 

Under våren kommer ett 60-tal konserter och evenemang av de mest skilda slag 
att genomföras. Flera fina artistbesök, ämneskonserter, ”talkshows”, orkesterkonserter 
och åtta examenskonserter! Se gärna på nästa sida hur du når oss och kan följa 
utbudet via sociala medier, och dessutom få alla vårens konserter och evenemang 
direkt i mobiltelefonens kalender. Botanisera i utbudet och häng med i detta flöde av 
upplevelser!

Vi ses och mycket nöje!

 

JOHAN BIRGERSSON 
– ansvarig för konsertverksamhet, samverkanskoordinator, producent



Flaggfärger

 

 

 

 

Musikhögskolan Ingesund

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 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



ONSDAG 4 MARS

Ladies Got The Blues
Elin Öberg – munspel
Zubaida Solid – sång 
Mathilda Fritzell – gitarr 

Ladies Got The Blues är ett musikkollektiv som består av Sveriges 
samlade unga blueselit. Det är också en personlig hyllning till de kvinnliga 
musiker som starkt bidragit till genrens utveckling genom historien – kvinnor 
vars musikaliska gärning inte är lika välkänd eller dokumenterad som de 
manliga kollegornas. Bandet vill visa på bluesens mångfald och bredd 
samtidigt som de verkar för en mer jämställd musikscen. Repertoaren  
består av tolkningar av kvinnliga förebilder inom bluesen samt egenskrivna 
låtar från de musiker som spelar i kollektivet. En spännande blandning av 
deltablues och Chicagoblues, gammalt och nytt och de visar att det går 
alldeles utmärkt att sjunga blues på svenska.

Sedan 2014 har bandet turnerat runt om i landet och även i Europa med 
sin show. Följ med på en resa från 1920-talets Mississippi till 2000-talets 
svenska scener!

 RITZ
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Malin Ahlberg – keyboard
Jessica Tjörnmark – bas
Justina Lakin – trummor

FREDAG–LÖRDAG 28–29 FEBRUARI

Musikalkonsert 
– inspirerad av Into the Woods
Ett musikalprojekt av och med 25 studenter från 
skolans samtliga utbildningar. Upplev denna                    
unika och intima föreställning i sagornas värld!

Kl. 19.00 fredag,                                                                    
kl. 14.00  & 19.00 lördag.                                     
Foajén till Stora konsertsalen | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen
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TORSDAG 5 MARS

Lunchkonsert – Brassmusik
Trumpetstudenterna Adrian Elmquist, Erik Eklund Larsson 
och Pontus Lindström spelar klassisk musik för trumpet och 
piano. Vid pianot Elina Nilsson.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Malin Ahlberg – keyboard
Jessica Tjörnmark – bas
Justina Lakin – trummor

En recension från en konsert på Fasching 2014 i Jeffersson Blues-
magazine: Denna föreställning är fantastisk och visar inte bara vad 
kvinnliga bluesutövare och kompositörer har betytt för musiken 
utan lyfter också fram hur många begåvade och talangfulla tjejer 
det finns i detta land. En styrkedemonstration och det glädjer mig 
mycket. Jag ger mig – detta var fenomenalt!

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES OCH RITZ

Kl. 19.30, Ritz Club i Arvika | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr                    
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
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LÖRDAG 14 MARS

Vårstråk och Vårträ
Barn och ungdomar från Värmland som spelar stråk- och träblås-           
instrument kommer till Ingesund för en heldag med musik vilken              
avslutas med gemensam konsert!

Kl. 16.30, Stora konsertsalen | Fri entré
 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TISDAG 17 MARS

Nordic Saxophone Quartet – America 
Johannes Thorell – sopransaxofon
Martin Eriksson – altsaxofon
Matias Karlsen Björnstad – tenorsaxofon
Arnulv Steinsvik – barytonsaxofon

Nordic Saxophone Quartet bildades 2002 och består av fyra av de mest 
framstående skandinaviska saxofonisterna och Martin Eriksson under-
visar dessutom på Ingesund. De har turnerat med konserter och master-
classes i bland annat Sydafrika, Polen, Iran, Bolivia och USA förutom i 
de nordiska länderna. Denna afton framförs bland annat musik av David 
Maslanka samt Andrea Tarrodis verk (over and over again) inspirerat av 
jazzmusikern John Coltrane. Utöver detta Antonin Dvoráks stråkkvartett 
op. 96 i version för saxofonkvartett. 
ARVIKA KONSERTFÖRENING ARRANGERAR I SAMVERKAN MED MHI

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
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 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 16 MARS

Trio från tre nationer
Denna kväll bjuder Erik Leonsson (Sverige), Andreas Wetås Jara    
(Norge) och Anaïs Cassiers (Belgien), på musik för klarinett, violon-
cell och piano. Det blir ett brett internationellt spektrum av klanger med 
kompositörer som Chopin, Harlequin, Liszt och Taguet – i hans vackra 
Flamenco. Kvällens stora verk är Johannes Brahms klarinetttrio. 

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 60 kr | Pensionär 50 kr                 
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré 
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SiIMBI är ett råsvängande och funkigt 9-mannaband från Göteborg som 
spelar en själfull dansmusik, modern och egen, inspirerad av den haitiska 
rootsmusiken (mizik rasinn). Bandets musik är i sig en kärleksförklaring till 
den haitiska kulturen och också en smältdegel av jazz, afro-pop, karibisk 
rituell och profan dansmusik. SIMBI har funnits länge, turnerat och spelat 
på stora och små scener, på skolor och klubbar runt om i världen.

Bandet gjorde stor succé under sin Haititurné som ägde rum i januari 
2019. Höjdpunkten var konserten på den Internationella Jazzfestivalen i 
Port-au-Prince. SIMBI har funnits i över 30 år och gjort fyra kritikerrosade 
album. 

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

ONSDAG 18 MARS

SIMBI – Afrokaribisk dansmusik
Lotta Sjölin Cederblom – sång
Sten Källman – saxofon
Johan Ohlsson – keyboard & dragspel
Klas Nilsson – trumpet
Mats Eriksson – gitarr
Per Svenner – trummor
Stefan Bergman – bas
Rubens Millet Herrera – congas

SIMBI är ett råsvängande och funkigt band från Göteborg som spelar en 
själfull dansmusik, modern och egen, inspirerad av den haitiska roots- 
musiken (mizik rasinn). Bandets musik är i sig en kärleksförklaring till den 
haitiska kulturen och också en smältdegel av jazz, afropop, karibisk rituell 
och profan dansmusik. SIMBI har funnits länge, turnerat och spelat på 
stora och små scener, på skolor och klubbar runt om i världen.

Bandet gjorde stor succé under sin Haititurné som ägde rum i januari 
2019. Höjdpunkten var konserten på den Internationella Jazzfestivalen i 
Port-au-Prince. SIMBI har funnits i över 30 år och gjort fyra kritikerrosade 
album. 

SAMARRANGEMANG MED  ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B 100 kr               
Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
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LÖRDAG 21 MARS

Lunchkonsert – Brass over grensen 
Ingesundsbrass, Messing Link & The Brazz

Messing Link är en ensemble bestående av 10 ungdomar mellan 15–18 
år som spelat tillsammans i över fem år. Gruppen konserterar och tävlar 
ofta med varierad repertoar, gärna specialarrangerat för brass och stråk. 
Ledare för Messing Link är Petter Dillevig. The Brazz är en messing-
grupp, som startade hösten 2017 med fyra flickor. Idag är ensemblen 
dubbelt så stor med två valthorn, två tromboner, en baryton och tre    
euphonium. Ledare är Harriet Hildebrand Kjærnsrød. Ingesundbrasset 
består av lärarstudenter från musikhögskolan under ledning av Kjell Erik 
Paulsrud.

Konserten bjuder på ett brett spektrum av musik, från moderna klanger 
och folkton till musikal och klassiskt – Morricone, Webber och Holst. 

Kl. 13.00, Lilla konsertsalen | Fri entré

TORSDAG 19 MARS

Lunchkonsert – Stråkkvintett
Stråkmusik när Bina Kittelmann spelar Haydns                                                    
violinkonsert i G-dur.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten.
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SÖNDAG 22 MARS

Klara Zimmergren – Allt kommer bli bra 
En varm och rolig föreställning med Klara Zimmergren om att inte få till 
livet i den ”rätta ” ordningen. Var är egentligen manuset till livet efter man 
fyllt 50? Och är det verkligen nödvändigt och sunt att älska sig själv? I 
sällskap av sina karaktärer: It-nörden Rolle, den xtraordinära svärmodern 
Viveka Andebratt och den socialt missanpassade hundtränaren Görel, tar 
Klara sig an psykfallsgräl på Ikea, osköna hiphopmoves, hundcurling, och 
konsten att försöka leka Gud. Med sina oefterhärmligt träffsäkra betrak-
telser kommer Klara att lotsa oss igenom hur livet kan komma att gestalta 
sig – och allt slutar trots allt ganska bra!

Regi – Julia Njord                                                                                                 
Längd ca 1 tim 30 min. Ingen paus.

Klara Zimmergren har ett imponerade förflutet som skådespelare och 
programledare i SVT och SR. Tillsammans med Mia Skäringer skapade 
hon ”Mia och Klara” som fortfarande hyllas av TV-tittarna. Hon har också 
gjort ”Djursjukhuset” och hörts frekvent i radioproduktioner som ”Känsligt 
Läge” i P1. 2012 låg hon i topp på det mest lyssnade sommarpratet, då 
hon naket skildrade det utanförskap som en lång längtan efter barn kan 
innebära.

I SAMVERKAN MED TRUE ENTERTAINMENT

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Entré 395 kr                                                    
Förköp: Ticketmaster.se
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TORSDAG 26 MARS

Lunchkonsert – Jazz med Duola
Ernst Erlanson – piano
Josefine Persson – sång och flöjt

Förlösande jazzmusik med nordiskt färgade standardlåtar.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

Kl. 12.15–12.45, Trefaldighetskyrkan | Fri entré | Servering efter konserten.
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TISDAG  24 MARS

Ord & ljud
lsmael Ataria – poet 
David Engström – musik 

”Om vi båda uppskattar det den andre gör, vad skulle hända om vi 
gör det vi gör tillsammans?” Ungefär så började samarbetet mellan 
poeten Ismael Ataria och musikern David Engström. Genom fria                                                         
improvisationer och skriven, utgiven poesimusik önskar duon        
genom ord och ljud att påverka och berätta för dig som lyssnar, och 
kanske få dig att tänka efter.

Ismael Ataria är prisbelönt poet och artist med hundratals upp-
trädanden i ryggen. Den som sett Ismael uppträda vet att det blir 
en poetisk upplevelse utöver de vanliga. I Ismaels texter möts det 
vardagsnära och magiska. 

David Engström är musiker, kompositör och även lärare på musik-
produktionsprogrammet vid Musikhögskolan Ingesund.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 KONSERTER VÅREN 2020 11



TORSDAG 26 MARS 

HieYon Choi – piano
Den sydkoreanska pianisten HieYon Choi besöker Ingesund denna afton. 
Hon gav sin debutkonsert redan vid 6 års ålder med Inchon Philharmonic 
Orchestra i Sydkorea. Vid 18-års ålder flyttade hon till Tyskland för att 
studera, bland annat för prof. Hans Leygraf vid Hochschule der Künste 
Berlin. HieYon Choi har vunnit många fina priser vid pianotävligar runt om 
i världen och har även framträtt som solist med flertalet prestigefyllda 
orkestrar i Europa, USA och Korea. 

En milstolpe i HieYons karriär var den fyra år långa cykeln med framförande 
av samtliga 32 Beethoven-sonater i Kumho Art Hall i Seoul. Förra året 
släpptes HieYons första Beethoven-album av Decca Korea. HieYon under-
visar på pianofakulteten vid Seoul National University och hon har gett ett 
antal masterclasses utomlands. Hon är ofta engagerad som jurymedlem vid 
internationella pianotävlingar. 

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



FREDAG 27 MARS

Guran, Nyberg & Nord – En hyllning till Afzelius  
Sånger till Friheten
Det har nu gått 20 år sen Björn Afzelius gick bort efter sviterna av      
cancer. Olle Nyberg – klaviatur och sång, Mikael ”Nord” Andersson 
– gitarr och sång, Göran ”Guran” Blomgren – gitarr och sång, var och 
en med sin egen relation till Björn Afzelius kommer bjuda publiken på en 
kväll fylld av tillbakablickar och magiska tolkningar av Björns fantastiska 
låtskatt som för evigt skrivit in sig i den svenska musikhistorien.

Klassiker som Sång till friheten, Till min kära, Tusen bitar och Juanita – 
men även anekdoter och personliga minnen. Björn Afzelius var tveklöst 
den mest framgångsrika samhällskritiska rockartisten i sin generation. 
Han var vänstersångaren som blev folkkär genom sånger som till och 
med dansbanden spelade. 

ARRANGÖR: MT LIVE AB

Kl. 19.30, Stora konsertsalen | Entré 395 kr                                                      
Förköp: tickster.com

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

  KONSERTER VÅREN 2020 13



SÖNDAG 29 MARS

Klassisk salong
Studenter från musikerprogrammet framför kammarmusik                                
och solostycken.

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

 RACKSTADMUSEET
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Soppa & Musik – Jazzlunch
Kentaro Ragert – trummor
Wiktor Matslova – piano

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
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 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen
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ONSDAG 1 APRIL

Ingesounders & Ingestringers möter Petra Ahlmark
Petra Ahlmark – sång 
Daniel Nolgård & Magnus Ericsson – ledare

Brasiliansk musik står på agendan när en sångerska och två ensembler 
äntrar scenen denna vårkväll. Den brasilianske kompositören och låt-
skrivaren Antonio Carlos Jobim samarbetade med arrangörerna Claus 
Ogerman och Nelson Riddle på ett flertal album, bland annat The Wonder-
ful world of Antonio Carlos Jobim. Fem av dessa arrangemang kommer att 
framföras och dessutom blir det musik av A. Piazzolla med Ingestringers. 

Petra Ahlmark är en av Sveriges främsta specialister på bossa nova.  
Hennes autentiska röst och rytmiska spelstil har växt fram under flera års 
fördjupning i musiken. Under kvällens konsert kommer vi förutom fram-                                                                                                                  
trädandet med Ingesounders Big Band och dess fantastiska arrange- 
mang, få höra henne ackompanjera sig själv i några intima bossa nova- 
och sambasånger. Petra är sånglärare på Ingesund och får nu själv 
blomma ut i brasilianska klangfärger.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Entré 150 kr | Medl. i AJ&B och                       
pensionär 100 kr | Ungdom t.o.m. 19 år samt studenter (leg) – fri entré
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Klara Ahlersten – sång                                                                                        
Jonas Olsson – bas



PETRA AHLMARK
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LÖRDAG 4 APRIL 

SOFIA KARLSSON                                                                       
Mattias Pérez, Daniel Ek
Äntligen är hon tillbaka på Ingesund – Sofia Karlsson – fyrfaldigt         
Grammisbelönad sångerska, låtskriverska, uttolkare och producent 
med stor integritet och alltid med största fokus mot musiken. Det var ju 
här, på Ingesunds folkhögskola hon studerade en period i livet. Numera        
framträder hon mest på den akustiska konsertscenen, men rör sig fritt 
över olika genres i sin musik. 

Våren 2005 släpptes hennes andra album, Svarta Ballader som blev en 
stor succé över hela Sverige, hyllad av både kritiker och publik. Svarta 
Ballader höll sig uppe på Sverigetopplistan i 54 veckor och är fortfarande 
i topp-100 av alla album sedan 1975. Succén följdes upp av intensivt 
turnerande och ytterligare album. Senast nu i mars var hon grammisnomi-
nerad tillsammans med tredje och avslutande delen i projektet Sally Wiola    
Sessions – en hyllning till gitarren. Hela albumet spelades in live och 
till sin hjälp hade Karlsson just gitarrproffsen Daniel Ek och inte minst    
Mattias Pérez. Mattias som även är lärare på Musikhögskolan Ingesund.

SAMARRANGEMANG MED  ARVIKA JAZZ & BLUES

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Entré 330 kr |                                                                                
Medl. i AJ&B och pensionär 300 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 0570-109 17

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



TISDAG 7 APRIL

Barocka klanger & moderna toner
Ingesunds blockflöjtister med flera spelar solo, triosonater och ensemble 
från barock till nutid. Leder gör Agneta Kazen.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 8 APRIL

Lunchkonsert – Kammarmusik i lunchtid

Studenter i olika konstellationer från Musikhögskolan Ingesund                
presenteras av Jon Dahlkvist.

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 9 APRIL

Lunchkonsert – Tubakvartett
Medverkar gör Ilse van Westendorp, Hjalmar Ståhlberg,                        
Axel Ekhem och Johan Lundborg.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

18  KONSERTER VÅREN 2020
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 18 APRIL

TÅRTSVÄNG MED PIPPI OCH BEETHOVEN 
Barn- och familjekonsert med Lönnebergakvartetten
 Hur bakar man en Wienervalstårta?
 Var ligger Bergakungens sal?
 Hur låter en bebisfiol?

Lönnebergakvartetten är den sjungande stråkkvartetten! Den liknar inte 
något annat du upplevt med stråk och sång i en oemotståndlig kombi-
nation. Spelande och sjungande inbjuder kvartetten till möten med den 
klassiska musiken, kompositörer, musik och instrument. 

Föreställningen Tårtsväng med Pippi och Beethoven har turnerat sedan 
2012, bland annat på Konserthuset i Stockholm, Musik vid Siljan och Piteå 
musikfestival. Lönnebergakvartetten har spelat hundratals skolkonserter 
för tusentals barn från 5 år och uppåt. Konserten passar ypperligt för barn 
i alla åldrar, upp till 100 år! 

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA KONSERTFÖRENING,                               

GLAFSFJORDENS MUSIKFESTIVAL OCH MUSIKHÖGSKOLAN INGESUND

Kl. 11.00 & 13.00, 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

 

 

15–18.1 2015

GLAFSFJORDENS
MUSIKFESTIVAL



LÖRDAG 18 APRIL

SMASK Ingesund 2020 
Äntligen är det dags för studenterna på Musikhögskolan Ingesund att åter 
ta plats på stora scenen och bjuda på den storslagna schlagerfesten.

SMASK står för Sveriges Musikakademiska Sång Kåntest och anordnas 
varje år på alla Sveriges musikhögskolor. Tävlingen startade 1991 i Stock-
holm 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. Ingesund brukar varje 
år lägga stort engagemang i detta projekt vilket förra året ledde till en 
historisk första seger!

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

20 KONSERTER VÅREN 2020



TISDAG 21 APRIL

Kalejdoskop XXVIII
Spännande nyskriven musik av tonsättarstudenterna vid Musikhögskolan 
Ingesund. Lärare Philip Miller och Christofer Elgh.

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

ONSDAG 22 APRIL

Pianoafton
Musikhögskolans klassiska pianostudenter presenterar ett varierat                                                                                                                    
program ur aktuell repertoar för vårterminen. Lärare Julia Mustonen- 
Dahlkvist och Mikael Kanarva.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 KONSERTER VÅREN 2020 21

Torsdag 23 april

Lunchkonsert – Ingesund Blåskvintett
Marta Möller – flöjt
Sanna Asplund – oboe
Hanna Carlsson – fagott

Konserten kommer bjuda på musik av Farkas, Ibert och Haydn.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA ÖSTRA FÖRSAMLING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
Kristina Karlsson – valthorn
Erik Leonsson – klarinett
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TORSDAG 23 APRIL

Kungsbacka Pianotrio 
Malin Broman – violin 
Jesper Svedberg – cello 
Simon Crawford-Phillips – piano

Kungsbacka Pianotrio som bildades 1997 anses som en av de mest fram-
trädande ensemblerna i sin generation med en blomstrande internationell 
karriär. Under 2003 deltog de i konsertserien Rising Stars och debuterade 
bland annat i New York. Bland deras inspelningar kan nämnas verk av 
Rehnqvist, Schubert, Fauré, Mozart och Haydn för NAXOS. Kungsbacka 
Pianotrio gav sin första konsert någonsin i Kungsbacka, därav namnet.     
I just Kungsbacka och i Varberg arrangerar trion sedan 20 år en årlig 
festival – Change. 

ARVIKA KONSERTFÖRENING ARRANGERAR                                                                             

I SAMVERKAN MED MHI

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

KUNGSBACKA PIANOTRIO
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LÖRDAG 25 APRIL

Examenskonsert Wiktor Matslova – piano
”Improvisationen flödar fritt med hjälp av enkla melodier och udda taktarter”   

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

LÖRDAG 25 APRIL

Examenskonsert Elias H. Sandqvist – trumset
“En hyllning till mina musikaliska hjältar”

Kl. 19.30, Stora konsertsalen & Musikhögskolan Café | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

SÖNDAG 26 APRIL

Klassisk salong
Studenter från musikerprogrammet framför kammarmusik                                    
och solostycken.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkanTISDAG 28 APRIL

Soppa & Musik –  Klassisk lunch
Trombone, eufonium och tubaklanger i en                                               

mustig musikalisk meny.

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

Wiktor Matslova Elias H. Sandqvist

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TORSDAG 7 MAJ

Lena Jonsson Trio
Lena Jonsson – fiol
Kristoffer Sundström – bas 
Erik Ronström – gitarr 

Lena Jonsson är en välkänd fiolspelare inom den svenska folkmusikscenen 
och en av dess starkast lysande stjärnor. Hon har dessutom en framgångsrik 
karriär utomlands.

Erik Ronström är en mångsidig och talangfull gitarrist, verksam i ett flertal 
band. Kristofer ”Krydda” Sundström är en genrebred begåvning som 
med sin kontrabas rör sig inom jazz, pop, funk, folkmusik och klassiskt. 
I Lena Jonsson Trio sammanstrålar dessa tre musiker och bjuder på en 
musikalisk resa, där de rör sig elegant mellan olika musikstilar. Konserten 

baseras på Lenas kompositioner som 
har influenser från både svensk och 

amerikansk folkmusik och jazz. Det 
är humor, inlevelse, briljans och folk-    
musik i världsklass. Trion gav 2018 ut 
debutskivan ”PLACES”, där Lenas                                    
kompositioner inbjuder till en fartfylld 
men samtidigt eftertänksam upp-

levelse.

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



ONSDAG 13 MAJ

Våren spricker ut med röst och blås
Ingesunds Kammarkör & Ingesunds Blåsorkester
Mats Backlund & Berit Palmquist – dirigenter

En härlig kombination av vårklanger, svenskt                                                         
och norskt, finstämt och pampigt.

Kl. 19.00, Värmskogs kyrka | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 konsthallen

 Levinsalen NMH

 rackstadmuseet & eda kyrka

 Sjövinden

torget arvika

Värmskogs kyrka 
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FREDAG, LÖRDAG OCH SÖNDAG 8, 9, 10 MAJ

MUSIKAL – YOU CAN’T STOP THE BEAT 
Studenter från Musikhögskolan Ingesund och Karlstads universitet
Sångare och dansare
Ingesunds Symfoniorkester

Den lyckligt ovetandes Alexandra beger sig till repetitionerna av Hamlet. 
Men när hon kommer fram har de bytt Hamlet mot musikal och plötsligt 
är inget vad det tidigare var. You Can’t Stop the Beat är en berättelse med 
musik från några av världens mest kända verk. En glittrande, glimrande 
färgbomb som tar publiken med på en resa över halva jordklotet – från 
Mozart till rapp. 

Kl. 19.00 fredag, kl. 18.00 lördag, kl. 14.00 söndag, Stora konsertsalen                                                                                                                    
Entré 180 kr | Pensionär 160 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.

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Karl Runqvist – regi
Johannes Gustavsson – dirigent



TORSDAG 14 MAJ

Flöjtafton
Studenterna i flöjtklassen visar vad de jobbat med under våren. Trevlig 
kammarmusik från flöjtens guldålder utlovas, likaså får ni stifta bekant-
skap med flöjtfamiljens alla medlemmar: Från minstingen piccolaflöjten 
till den största basflöjten. Hsin-Bei Lee ackompajerar vid pianot och 
konserten leds av Ann Elkjär Gustafsson.  

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 15 MAJ

Lunchkonsert – Kammarmusik i lunchtid

Studenter i olika konstellationer från Musikhögskolan Ingesund                            
presenteras av Jon Dahlkvist.

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 16 MAJ

Examenskonsert Filippa Blomstrand – cello
“En varierad konsert med favoriter ur cellorepertoaren”   

Kl. 16.00, Lilla konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 16 MAJ

Examenskonsert Kristian Jakob Selnes  – violin
Kl. 19.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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SÖNDAG 17 MAJ   

Examenskonsert Eli Hellsten – elbas
”Jag spelar musik jag tycker om med människor jag tycker om.”

Kl. 16.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

28  KONSERTER VÅREN 2020

SÖNDAG 17 MAJ 

Lunchkonsert –

Ingesunds Blåsorkester
Berit Palmquist – dirigent 

Vi hyllar våra grannar på Norges nationaldag med eftermiddags-
konsert tillsammans med Ingesunds Blåsorkester. Det blir självklart 
norska klanger ute i den vackra trädgården framför Klabbelagår´n. 
Vid dåligt väder ges konserten inomhus.

Kl. 14.00, Trädgården, Rackstadmuseet | Fri entré | Servering

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Fira ”Syttene maj” i Trägårn



MÅNDAG 18 MAJ

Lunchkonsert – Duo från 
Oberlin Conservatory of Music

David Bowlin – violin
Tony Cho – piano

En ytterst meriterad duo från USA gästar Ingesund denna måndag. Dels 
för att ge masterclasses och dels för att bjuda på en lunchkonsert. Båda 
är knutna till Musikkonservatoriet i Oberlin, USA. Violinisten David Bowlin, 
som har hyllats för sina solo- och kammarmusikkonserter i flertalet     
amerikanska tidningar, har ett brett spektrum av repertoar och framträtt 
över hela nordamerika. 2007 anslöt sig Bowlin till violinfakulteten vid 
Oberlin Conservatory efter att han tidigare undervisat på Juilliard School. 

Pianisten Tony Cho har givit många konserter genom åren och inte minst 
jobbat med opera. Han har besökt en mängd operahus som ackompanjatör 
och har över 50 operor på repertoaren.

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré

MÅNDAG 18 MAJ

”Carl-Alfreds” Ri-ensembler
Lärarna Carl Svensson och Alfred Lorinius presenterar sina ensembler 
för vårterminen. Ensemblerna bjuder på varierad repertoar från olika delar 
av Ri-genren, rytmisk och improviserad musik.

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

Konstnärligt projekt

TISDAG 19 MAJ 

Lunchkonsert – ”Saxigt” från klassiskt till folkmusik   
Saxofonklassen bjuder på sprudlande och svängig musik från olika     
epoker och stilar – solo och kvartett. Lärare Martin Eriksson.

Kl. 12.15, Foajén till Stora konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TISDAG 19 MAJ

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

TISDAG 19 MAJ

Folkmusikkonsert – Svenska Landskap 
Från Sveriges alla hörn kommer de som ska studera på Ingesund.             
Kvällens konsert blir en folkmusikalisk hyllning till våra svenska landskap 
och dess olika musikstilar och dialekter. Låtar från Värmland, Jämtland, 
Skåne med mera och kanske någon nyskriven låt som en kärleksförkla-
ring till något visst landskap. 

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 21 MAJ   

Examenskonsert 
Elise Pettersen 
Watten – viola
”Favoritmusik för viola,                          
från Elise”

Kl. 17.00, Lilla konsertsalen               
| Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan30 KONSERTER VÅREN 2020



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

LÖRDAG 23 MAJ    

Examenskonsert Oskar Östlund – piano
”Favoriter och nyskrivet för jazzsextett”

Kl. 18.00, Stora konsertsalen | Fri entré 

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

Konstnärligt projekt

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



ANNA KRUSE

STINA EKBLAD



SÖNDAG 24 MAJ

Möt tre starka kvinnor – Stina Ekblad 
och Anna Kruse hyllar poeten Edith Södergran

Anna Kruse är svensk jazzsångerska som studerade på Musikhög-      
skolan Ingesund och flyttade till Danmark där hon etablerat sig sedan 20 
år tillbaka. Anna har arbetat intensivt med att tonsätta den finlandsvenska 
poeten Edith Södergrans dikter. Hon har vid det här laget gjort tre skiv-
releaser med dessa dikter som alla fått mängder stjärnor och rosor från 
recensenterna i Norden.

Stina Ekblad är en av Sveriges mest namnkunniga skådespelerskor. En 
guldbaggebelönad dramatenaktris som sets i allt från Julkalendern till 
dramaserier och deckare. Stina framträder ofta som uppläsare av lyrik 
och melodramer och anlitas till samarbeten med orkestrar och musiker 
som uppskattar hennes musikalitet och naturliga gehör.

Lyrikern Edith Södergran (1892–1923) blev bara 31 år gammal. Hon dog 
av TBC efter att ha levt sina sista sex år i livet i stor fattigdom. Söder-
gran var också en ung kvinna som visste vad hon ville med humor och 
bestämdhet. Edith Södergran var före sin tid genom att våga synas och 
höras som kvinna. Förutom Anna och Stina framträder även musikerna 
Jeppe Holst – gitarr samt Nicholas Kingo – piano, sång och munspel.

SAMARRANGEMANG MED ARVIKA JAZZ & BLUES & ARVIKA KONSERTFÖRENING

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TISDAG 26 MAJ 

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

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

MÅNDAG 25 MAJ 

Slagverk på Ritz
Ingesunds Slagverksensemble släpper loss på Ritz i en sprakande                             
konsert med olika instrument. Slagverksensemblen bjuder på ett                                                                                                               
spännande program och ett axplock ur repertoaren från 1930-tal fram 
till idag – dessutom uruppförande. En upplevelse utöver det vanliga                                                                                                               
kännetecknar för det mesta Ingesunds slagverkare – så ock denna            
måndagkväll. 

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

 RITZ

34  KONSERTER VÅREN 2020
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 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 27 MAJ 

Lunchkonsert – Vårjubel
Vårkonsert med Musikhögskolan Ingesunds klassiska sångare,               
kända och okända mästerverk och härliga vårsånger. 

Lärare Carl Unander-Scharin, Ia Hultén och Peter Boman och       
ackompanjerar gör Elina Nilsson.

Kl. 12.15, Foajén till Stora konsertsalen | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 27 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 29 MAJ

Lunchkonsert – Kammarmusik i lunchtid 
Studenter i olika konstellationer från Musikhögskolan Ingesund                            
presenteras av Jon Dahlkvist.

Kl. 12.15, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 28 MAJ 

Vårjubel
Vårkonsert med Musikhögskolan Ingesunds klassiska sångare,               
kända och okända mästerverk och härliga vårsånger. 

Lärare Carl Unander-Scharin, Ia Hultén och Peter Boman och        
ackompanjerar gör Elina Nilsson.

Kl. 17.00, Konsthallen i Arvika | Fri entré

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TISDAG 2 JUNI

Jazzkonsert
Fyra jazzensembler från Ri-programmen under ledning av Gunilla           
Törnfeldt bjuder under kvällen på olika uttryck inom jazzgenren. Från hårt 
svängande modern jazz, lekfull indiejazz till smäktande jazzpopballader 
eller fria improvisationer, från äldre örhängen ur American Songbook till 
helt ny musik – allt kan hända, kom och överraskas!

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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LÖRDAG, SÖNDAG 30–31 MAJ

Händels Messias – på turné
Under pingsthelgen kommer sångare och instrumentalister från Musik-
högskolan Ingesund att framföra oratoriet ”Messias” av Händel i både 
Sunne kyrka och By kyrka, Säffle. 

Detta är ett verk som har gjort sig odödligt 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 Carl Unander-Scharin och med Magnus 
Ericsson som konsertmästare.

Missa inte detta tillfälle att lyssna till ett av de mest älskade verken, med 
sångare och instrumentalister från vår närliggande musikhögskola i Arvika.

Kl. 18.00 lördag, Sunne kyrka | Fri entré                                                                                
Kl. 18.00 söndag, By kyrka i Säffle | Fri entré 

 sunne kyrka & by kyrka

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan



 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

ONSDAG 3 JUNI

Ri-sångarnas Vårkonsert
Sångsolister på Ri-inriktningen bjuder på konsert med blandade konst- 
ellationer och varierande arrangemang under ledning av Petra Ahlmark 
och Gunilla Törnfeldt. Från jazz till egensinnig pop utlovas.

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

 RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan

TORSDAG 4 JUNI

Hornafton
Valthornstudenterna vid Musikhögskolan Ingesund bjuder på varierad 
repertoar, både solistiskt och ensemble under ledning av Trude Eick.            
Vid pianot Elina Nilsson.

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 6 JUNI  

Examenskonsert 
Tord Hagbarth Bremnes – cello
”En musikalsk reise fra Pling till Plong”

Kl. 18.00, Lilla konsertsalen | Fri entré  RACKSTADMUSEET

 MHI

 trefaldighetskyrkan

 konsthallen

 
SPORThallen

mikaelikyrkan
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TACK TILL VÅRA STIPENDIEGIVARE!
Arvika kommun
Bengt Ekholms fond för musikstudier 
Cathja Mörners Stipendiefond
Ellen Sundbergs fond
Georg och Monica Möller
Kungl. Musikaliska akademien
Lions
Marianne Sundin-Dahlskogs musikhögskolefond
Stiftelsen Carl-Fridolf Lindéns stipendium
Stiftelsen Stellan, Sten och Märta Hähnels Minne

Musikhögskolan Ingesund är ju sedan 2013 en del av 
Institutionen för konstnärliga studier tillsammans med 
ämnena Dans samt Konst-och Bildgestaltning som finns 
i Karlstad. Så här dryga sju år senare kan jag konstatera 
att Karlstads universitet verkligen har insett värdet av 
en egen konstnärlig institution vid universitet. Våra 
ämnen finns ofta, via våra studenter, representerade vid                                                                                    
universitetets större publika evenemang och våra lärare 
och forskare är aktiva både inom det konstnärliga samt 
det vetenskapliga fältet.

Vi har etablerade samarbeten mellan musik och dans exempelvis genom de     
fantastiska musikdramatiska projekt som vi satt upp under åren. I vår är det dags igen 
så boka in helgen i vecka 19.

Innevånarna i Arvika kommun bidrog starkt till den efterlängtade renoveringen av     
musikhögskolan som avslutades 2014 när vi bland annat fick inviga vår stora konsertsal.
Den satsningen bidrar och kommer fortsatt att bidra till det spännande utvecklings-                      
arbete som ständigt pågår här på skolan. Genom våra olika samarbeten med Musik-
skolan i Arvika, grund-, gymnasieskolan, musik- och kulturskolor i länet samt olika 
externa parter i kommun och region vill vi göra vad vi kan för att vara en aktiv del i 
processen att göra Arvika till en attraktiv kommun att leva i. 

Sist men inte minst vill jag ta tillfället i akt att sända ett varmt och innerligt Tack 
till våra stipendigivare. Era bidrag ökar möjligheten för våra studenter att ytterligare 
fördjupa sina kunskaper inom musiken, något som betyder mycket för såväl studenter 
som lärare. Det höjer också vår attraktionskraft som musikhögskola.

PREFEKTEN HAR ORDET

CARINA HAUGE-ROUASS
Prefekt Institutionen för Konstnärliga studier/Musikhögskolan Ingesund



Fredag–lördag, 28–29 februari
MHI Musikalkonsert 
– inspirerad av Into the Woods

Onsdag 4 mars
ritz Ladies Got The Blues                                     

Torsdag 5 mars
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Brassmusik

Lördag 14 mars
MHI Vårstråk och Vårträ

Måndag 16 mars
MHI Trio från tre nationer

Tisdag 17 mars
MHI Nordic Saxophone Quartet 
– America 

Onsdag 18 mars
MHI SIMBI  

Torsdag 19 mars
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Stråkkvintett

Lördag 21 mars  
MHI Lunchkonsert–Brass over grensen 

Söndag 22 mars 
MHI Klara Zimmergren 
– Allt kommer bli bra

Tisdag 24 mars  
MHI Ord & ljud 

Torsdag 26 mars
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Jazz

Torsdag 26 mars 
MHI HieYon Choi – piano 

Fredag 27 mars 
MHI Guran, Nyberg & Nord  

Söndag 29 mars
rackstadmuseet Klassisk salong
  
Tisdag 31 mars
rackstadmuseet Soppa & Musik 
– Jazzlunch

Onsdag 1 april
MHI Ingesounders och Ingestringers                        
möter Petra Ahlmark 

Lördag 4 april
MHI Sofia Karlsson 

Tisdag 7 april
MHI Barocka klanger & moderna toner

Onsdag 8 april
MHI Kammarmusik i lunchtid

Söndag 17 maj 
MHI Examenskonsert   Eli 
Eli Hellsten – elbas

Måndag 18 maj 
MHI Oberlin Conservatory                                     
of Music

Måndag 18 maj 
MHI ”Carl-Alfreds” Ri-ensembler

Tisdag 19 maj 
MHI Saxigt – från klassiskt till                           
folkmusik   

Tisdag 19 maj
rackstadmuseet Soppa & Musik                          
Folklig lunch med Ingesundsfolket 

Tisdag 19 maj
MHI Folkmusikkonsert                                   
– Svenska landskap

Torsdag 21 maj 
MHI Examenskonsert   
Elise Pettersen Watten – viola

Lördag 23 maj 
MHI Examenskonsert   
Oskar Östlund – piano

Söndag 24 maj 
MHI Möt tre starka kvinnor 

Måndag 25 maj 
ritz Slagverk på Ritz

Tisdag 26 maj 
MHI Gitarrafton 
 
Onsdag 27 maj
MHI Lunchkonsert – Vårjubel

Onsdag 27 maj
MHI Vårkonsert M60 & MLC

Torsdag 28 maj 
konsthallen Vårjubel 

Fredag 29 maj
MHI Kammarmusik i lunchtid 

Lördag–söndag                                            
30–31 maj
Sunne och By kyrka 
Händels Messias 

Tisdag 2 juni
MHI Jazzkonsert

Onsdag 3 juni
MHI  Ri-sångarnas Vårkonsert

Torsdag 4 juni
MHI Hornafton

Lördag 6 juni
MHI Examenskonsert    
Tord Hagbarth Bremnes – cello

Torsdag 9 april
trefaldighetskyrkan 
Lunchkonsert – Tubakvartett

Lördag 18 april
MHI Tårtsväng med Pippi och 
Beethoven 

Lördag 18 april
MHI SMASK Ingesund 2020

Tisdag 21 april
MHI Kalejdoskop XXVIII

Onsdag 22 april
MHI Pianoafton

Torsdag 23 april
trefaldighetskyrkan
Lunchkonsert – Ingesund 
Blåskvintett

Torsdag 23 april
MHI Kungsbacka Pianotrio 

Lördag 25 april
MHI Examenskonsert 
Wiktor Matslova – piano

Lördag 25 april
MHI Examenskonsert 
Elias H. Sandqvist – trumset

Söndag 26 april
rackstadmuseet Klassisk salong

Tisdag 28 april
rackstadmuseet Soppa & Musik 
– Klassisk lunch

Torsdag 7 maj
MHI Lena Jonsson Trio

8, 9, 10 maj
MHI YOU CAN’T STOP THE BEAT

Onsdag 13 maj
Värmskogs kyrka  Våren spricker ut 
med röst och blås

Torsdag 14 maj
MHI Flöjtafton

Fredag 15 maj
MHI Kammarmusik i lunchtid

Lördag 16 maj 
MHI Examenskonsert   
Filippa Blomstrand – cello

Lördag 16 maj 
MHI Examenskonsert   
Kristian Jakob Selnes – violin

Söndag 17 maj  
rackstadmuseet Fira ”Syttene maj” 
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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

s s

s

Få vårens konsertutbud 
i mobiltelefonens  

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

konsertverksamhet.

Vid större evenemang 
finns även parkering vid 

Ingesunds folkhögskola 
att tillgå.

EXTRA PARKERING
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