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Vi kan öka tillväxten i din skog. Och det är inga konstigheter 
som krävs, utan konsekvens i att använda kända och väl beprö-
vade metoder.

Tillsammans med Skogforsk har vi för våra egna skogar 
- en  miljon hektar - granskat alla möjligheter att öka virkes-           
produktionen. I ett längre perspektiv handlar det om 25 procent.

Du kan också inspireras av hur vi jobbar för ett uthålligt skogs-
bruk med plats för skogens mångfald av djur, växter och mikro-
organismer.

Vill du veta mer? Hör av dig!

ÖKA TILLVÄXTEN

www.holmenskog.com

orkesterblad07.indd   1 2007-08-27   13:38:19
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Kära publik!

Varmt välkomna till ännu en konsertsäsong med Örnsköldsviks Musiksällskap!
En spännande säsong i musikens värld och en spännande tid vad beträffar ett 
nytt Konsert-/Teaterhus.

Den 13 juni 2009 kunde vi i ortstidningen Örnsköldsviks Allehanda läsa föl-
jande stort uppslagna rubrik: ”Här kan nytt kulturhus stå klart 2011” ”Önskad 
invigning nyårsafton 2011”. Ska detta äntligen bli verklighet?! Citaten förmed-
lar enbart glädje, men läser man vidare blir glädjen en smula återhållen - ”men 
jag vill betona att det ännu så länge bara är en idé.”

Musiksällskapet, den trogna publiken och alla övriga intresserade, vi kan bidra 
till att idén förverkligas! Vi måste - liksom idrottsintresserade - tydligt visa att 
vi finns. Visa att vi på alla sätt vi kan är villiga att stödja satsningen på att ett 
konsert- och teaterhus ska byggas.

Det sägs också ”Finansieringen blir krävande, men det ska till mycket mer än 
bara pengar för att klara den här utmaningen.” Vad detta ”mer än bara pengar” 
är tål att fundera över, men att alla vi kulturvänner har en uppgift är jag över-
tygad om.

Vidare i texten nämns att ”Örnsköldsvik ska få ett rikare kulturliv”. I mitt tycke 
har vi redan ett rikt kulturliv - om vi bara tar tillvara det som erbjuds. Men visst, 
det kan bli ännu rikare. Huset i sig är inte kulturlivet, men det blir ett hus som 
är ändamålsenligt för utövare och publik. Vi behöver verkligen en samlings- och 
mötesplats för utövare och kulturkonsumenter inom konst, teater, musik och 
dans. Och, inte minst,   vi behöver en lokal där det blir en riktig fest att bevista 
föreställningarna!

Vårt bidrag till ortens kulturliv håller ni nu i er hand - som en tyst pappers-
produkt.
Allt eftersom kommer häftet att associeras med välljud och upplevelser att min-
nas.
Vi hoppas att ni tar tillvara möjligheterna.
Än en gång: Varmt välkomna till säsongens konserter!

Gunhild Gröhn Hannell 
Ordförande
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TANDLÄKARNA
I ÖRNSKÖLDSVIK

   
       MEDLEMMAR I SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND 

Näslund Erland 21 17 50
Storgatan 25, Örnsköldsvik

Tandhälsan
Hellström Fredrik 164 00
Bergström Magnus 140 14
Nygatan 2, Örnsköldsvik

Markgren Per 142 65
Lasarettsgatan 25, Örnsköldsvik

Mosavi David 126 51
Viktoriaespl. 13 A, Örnsköldsvik

Olofsson Anders 149 00
Nytorgsgatan 3 A, Örnsköldsvik

Gullängets Tandvårds AB
Pärsson Pär med personal 150 40
Genvägen 9, Gullänget

Mottagning enligt överenskommelse.
Ring 112 för besked om jourhavande tandläkare

Dina tänder i privata händer  • Klokt val



Örnsköldsviks Musiksällskap
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Gunhild Gröhn Hannell

Ordförande Gunhild Gröhn Hannell
Vice ordförande Lars Lundmark
Kanslist  Ewa Persson
Kassör  Ewa Persson
Sekreterare Staffan Wernberg
Ledamöter Susan Axelsson
 Maud Bjuggstam
 Jenny Frisk

Suppleanter Terese Antonsson
 Lars Sundman
 Ulf Wedin

Programråd Gunhild Gröhn Hannell
 Alexandra Johansson
 Sören Kvist
 Johannes Lindh
 Kristina Perbo
 Monica Sundlöf
 Ulf Wedin
 
Notintendent Sören Kvist
Orkesterintendent Vakant
Konstnärlig ledning Dirigenter och programråd
Konsertmästare Johannes Lindh
Repetitör, stråkar Johannes Lindh
Repetitör, blåsare Ulf Wedin

Revisorer Eva Mörtberg / Kerstin Norberg
Revisorsuppleant Vakant

Valberedning Elisabeth Strömbäck
 Vakant
 Vakant

5

Omslagsbilden: Gilles Apap
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PERDIDOJAZZ & BLUES
Program hösten 2009 på BRUX

Fredag	 18	 sep	 Erik	Söderlind	band	featuring	Kjell	Öhman	
	 	 	 på	Hammond	B3	(jazz)	 20.00
Fredag	 2	 okt	 Hasse	Bergfors	In	Front	(jazz)	 20.00
Fredag	 16	 okt	 Tribute	to	Louis	Armstrong	med	
	 	 	 Sveriges	Jazzband	(jazz)	 20.00
Lördag	 17	 okt	 The	Resfreshments	(rock)	 20.00
Fredag	 23	 okt	 Fredrik	Lindborg	kvartett	(jazz)	 20.00
Fredag	 6	 nov	 Antti	Sarpila	kvartett	(swing)	 20.00
Fredag	 20	 nov	 Thorbjörn	Risager	Bluesband	(blues)	 20.00
Fredag	 11	 dec	 Luzzejazzen	 18.30

Reservation för ändringar

Förköp och beställning av mat tel: 752 23
Förband från Kulturskolecentrum eller Musiklinjen vid Mellansels Folkögskola.

www.perdido.se

OBS!

Himlen kan vänta
– vi har platser i Paradisgaraget

www.ovikparkering.se
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NOLAN TORSDAGEN DEN 10 SEPTEMBER KL.  19.00  •   ENTRÉ:  200:-

14-ÅRIGT STJÄRNSKOTT

I sitt sommarprogram berättade Christian Lindberg att han framfört sin 
”Motorcykelkonsert” mer än 600 gånger och tillsammans med alla världens stora 
orkestrar, samt att han knappt hinner spela och dirigera på grund av alla beställningar 
på nya kompositioner. Entusiastiska recensioner, bland annat från turnén till Japan, 
Kina och Korea, visar att Lindberg är på väg mot sin deklarerade målsättning: Att göra 
Nordiska Kammarorkestern till en av de bästa i världen! Som solist framträder 14-åriga 
pianovirtuosen Georg Li, redan en lysande stjärna. Det säger allt om hans begåvning när  
Benjamin Zander, dirigenten för Boston Philharmonic Orchestra, jämför honom med 
den närmast oförliknelige Yo-Yo Ma! 

 HERMANSSON •  SAINT-SAËNS •  HAYDN 

Christian Lindberg.

ÖPPNAR SÄSONGEN MED NORDISKA 
KAMMARORKESTERN

DIRIGENT: Christian Lindberg
PIANOSOLIST: Georg Li

Georg Li.
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3 okt 2009 Kulturnatten
Barnkulturkalas, körsång, dans,  konst, allsång, 
kammarmusik, jazz, folkmusik.....

8 nov 2009 18.00 Orgelkonsert
Mikael Wallin

22 nov 2009 18.00 Konsert
Johannes Brahms
Ein deutsches Requiem 
Londonversionen
Örnsköldsviks Kammarkör
Michael Linné och David Saxin, piano
Dirigent Helén Lundquist-Dahlén

12 dec 2009 Julnatta
Konserter, Lucia, Mysteriespel
till förmån för Svenska kyrkans internationella 
hjälparbete

31 mars 2010 19.00 Konsert i stilla veckan
Arvo Pärt Psalom 
Björn Andor Drage Klag-Lied  
James MacMillan Seven Last Words from the Cross 
Erik Westbergs Vokalensemble 
Norrbottens Kammarorkester 
Dirigent Erik Westberg 

Musik i Själevads kyrka

piano
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FAMILJETRÄFF MED GEORG RIEDEL

NOLAN SÖNDAGEN DEN 27 SEPTEMBER KL.  15.00 och 17.00
ENTRÉ:  100:-

”Melodin ska inte komma för fort. Motstånd är bra” sade Georg Riedel nyligen i en 
intervju. Men eftersom han har presenterat tusentalet verk kan motståndet inte ha varit 
varken hårt eller långvarigt. Melodierna har uppenbarligen flödat ganska fritt och bland 
annat resulterat i miljoner sålda skivor med Astrid Lindgren-låtar och ”Jazz på svenska”. 
Hans egen favorit är ”Jag är fattig bonddräng” och kanske den dyker upp i programmet 
som består av sånger från Astrid Lindgrens värld och av sånger du aldrig hört, alla med 
Georg Riedels signatur.

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Jonas Nyström

BARNKAMMARKÖREN och kören SÅNGLUST
DIRIGENT: Daniela Nyström

MEDVERKANDE: Kompositören och basisten Georg Riedel

Jonas Nyström. Daniela Nyström.

George Riedel.
Foto: Noomi 

Riedel.
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Tjäna 600 kronor

Uppvakta med abonnemang/biljetter
En bra present vid högtidsdagar av skilda slag är att 

uppvakta med upplevelse istället för med prylar, 
i synnerhet till den som redan ”har allt”. 

Ring tel 144 04 eller besök Ewa på vårt kansli, 
Ångermanlandsgatan 10 A kl. 8.00 – 13.00.

Du kan även mejla: ovik.musik@telia.com

Den som köper abonnemang för 
årets 10 konserter gör en fin affär. 
För årets konserter blir förtjänsten 

600 kronor jämfört med 
ordinarie pris.

(Kortet får överlåtas exempelvis 
till barn/barnbarn).
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FULLSTÄNDIGT STRÅLANDE

NOLAN LÖRDAGEN DEN 24 OKTOBER KL.  15.00  •   ENTRÉ:  200:-

Att som Katarina Pilotti vara både Jenny Lind- och Kristina Nilsson-stipendiat 
förpliktigar men att döma av recensenternas lovord lever hon upp till de förnäma 
utmärkelserna vare sig hon sjunger romanser, operaarior, musikalmelodier eller  
- jazz. Tillsammans med Lars G Fredriksson kommer hon att bjuda på romanser 
av Stenhammar och Rangström samt sånger av Händel och Purcell.
Lars G  Fredriksson är en av landets främsta organister och har numera sin bas 
i Härnösands domkyka. Han är också en excellent pianist och har framträtt i 
hemkommunen både som ackompanjatör och solist - många minns säkert hans 
bejublade gästspel under fjolåret med Mozarts konsert i C, Elvira Madigan, som 
den numera kallas. Utöver solostycken av Emil Sjögren kan vi se fram emot verk 
av Franz Listz, kanske också av Frédéric Chopin. 

Katarina Pilotti, sopran  •  Lars G Fredriksson, piano

RANGSTRÖM •  PURCELL •  S JÖGREN  •   MFL. 

Katarina Pilotti.
Lars G Fredriksson.  Foto: Maria Prytz



M-real  Husums fabrik  890 35 Husum
Tel. 0663-180 00
www.m-real.com
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M-real  Husums fabrik  890 35 Husum
Tel. 0663-180 00
www.m-real.com

GOING SLOW

NOLAN LÖRDAGEN DEN 21 NOVEMBER KL.  16.00  •   ENTRÉ:  200:- 

NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL 

Nordiska Kammarensemblen  har framträtt i Litauen, Holland, Island, Norge 
och Finland. Våren 2006 turnerade musikerna med stor framgång i Kina, med 
konserter i bland annat Beijing och, Shanghai. 
Slow är en folkrörelse som växer för varje dag, bland annat genom det interna-
tionella närverket Cittaslow. Filosofin går ut på att göra mindre - för att kunna 
ägna mer tid åt det som är värdefullt. – Slow erbjuder oss att leva ett liv utan 
brådska, att värna det unika, äkta och originella, att värdesätta det lokala och 
söka mänskliga och långsiktigt hållbara lösningar. Det är en väg till att bli mer 
levande; fest, livsglädje, harmoni, välbefinnande, hälsa, balans och läcker mat 
utgör kärnan i  ”Det Goda Livet” som någon skriver. 
Med sitt program vill ensemblen ge utrymme för andrum och eftertanke med 
skön musik.

Nordiska Kammarensemblen. Foto: Mats Bäcker

 CHOPIN •  V IVALDI  •  MOZART •  MFL.
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Tel: 0730-51 29 19, Mob: 0730-51 29 19
STÄMMER - JUSTERAR - RENOVERAR - BESIKTIGAR
Tel: 0660-29 36 69, Mob: 0730-51 29 19

Tel 0660-29 45 30         www.sidensjosparbank.se

STORGATAN 22 ÖRNSKÖLDSVIK 0660 121 00

HOS OSS HITTAR DU SMYCKET

GREENS GULD
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Vi är med på noterna och satsar vidare i bioraffinaderiet Domsjö Fabriker AB. 
Investeringar i avancerad träkemi och höjd produktion gör att positionerna på  
den internationella marknaden flyttas fram. Vi producerar förutom specialcellulosa 
även etanol, lignosulfonat och kolsyra. Produkterna blir allt fler i utvecklingen av  
bioraffinaderiet. Ja, det går med musik!

                        Läs gärna mer om oss på www.domsjoe.com

Tjäna 600 kronor

Uppvakta med abonnemang/biljetter
En bra present vid högtidsdagar av skilda slag är att 

uppvakta med upplevelse istället för med prylar, 
i synnerhet till den som redan ”har allt”. 

Ring tel 144 04 eller besök Ewa på vårt kansli, 
Ångermanlandsgatan 10 A, kl. 8.00 – 13.00.

Du kan även mejla: ovik.musik@telia.com

Den som köper abonnemang för årets 10 kon-
serter gör en fin affär. För årets konserter blir för-
tjänsten 600 kronor jämfört med ordinarie pris.
(Kortet får överlåtas exempelvis till barn/barnbarn).
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Vidga vyerna  
– Läs humaniora på Kulturhögskolan
Nya intressanta kurser på Kulturhögskolan, Umeå universitet Cam-
pus Örnsköldsvik!  Kurserna är på deltid så att du kan läsa vid sidan 
av jobbet eller en annan utbildning. Inom Kulturhögskolan bygger 
alla kurser på en kombination av modern distansteknik och sam-
mankomster på plats på Campus Örnsköldsvik. Du får alltså frihet 
att bestämma när du studerar, samtidigt som du har möjlighet att 
delta i diskussioner med en lokal studiegrupp. Kurserna ges samti-
digt i Lycksele och Skellefteå.

Se filmerna, läs om kurserna och anmäl dig på www.kulturhogskolan.se

Torgny Lindgren
om inspiration.

Maja Hagerman om den  
livsfarliga humanioran.

Fanny Ambjörnsson
om vad queer är.

Vad vill du lära dig mer om? 
Föreslå din önskekurs på  
Kulturhögskolans webbplats.

Hösten 2009
Berättandets betydelser 7,5 hp, kvartsfart
Turism, upplevelser och media 7.5 hp, kvartsfart
Den norrländska staden: en bebyggelsehistoria 7.5 hp, kvartsfart
Fem Norrland. Norrländska regioner med tusenåriga rötter  
7.5 hp, kvartsfart

Våren 2010
Språk och kön 7,5 hp, kvartsfart
Ortnamn 7,5 hp, kvartsfart
Sara Lidman - från Tjärdalen till Jernbanan 7,5 hp, kvartsfart
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INGEN DANS – ALLTID DANSANT

NOLAN LÖRDAGEN DEN 6 FEBRUARI  KL.  15.00  •   ENTRÉ:  200:- 

Martin Fröst, klarinett  •  Roland Pöntinen, piano

 LUTOSLAWSKI  •  BRAHMS •  RAVEL  •   MFL. 

Två framstående solister och 
kammarmusiker förenar sig 
här i en spänningsfylld njut-
ning för öga såväl som öra. 
Även om det inte direkt dan-
sas i föreställningen är dan-
sen ständigt närvarande i det 
som spelas.
 Martin Fröst är den svenske 
klarinettvirtuosen, som lagt 
världen för sina fötter – som 
solist, kammarmusiker, och 
som utforskare och presenta-
tör av både ny och traditio-
nell repertoar. Lika berömd 
är pianisten Roland Pönti-
nen, en passionerad originell 
tolkare av solostycken och 
kammarmusik.
Musiken de framför är kom-
ponerad av Lutoslawski 
(Danspreludier), Debussy 
(ur preludierna för piano och 
Première Rapsodie), Brahms 
(Ungerska Danser), Ravel 
(Pavane pour une infante dé-
funte), Françaix (Thème et variations) och av Martin Fröst (Voices and Wings). 
Det blir även snygg ljussättning och Rikskonserter bidrar med tekniker och ut-
rustning under turnén.

Martin Fröst och Roland Pöntinen.
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HERR & CITYSHOP

Tongivande kläder från...

Storgatan 18 • Örnsköldsvik



19

THE ARMED MAN - MÄSSA FÖR FRED

PINGSTKYRKAN SÖNDAGEN DEN 28 FEBRUARI  KL.  18.00  •   ENTRÉ:  200:- 

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
 NOTA BENE • ÖRNSKÖLDSVIKS KAMMARKÖR

DIRIGENT: Helén Lundquist-Dahlén

Karl Jenkins har gjort sig känd för en gränsöverskridande stil där han använ-
der klanger och texter från vitt skilda skolor, kulturer och epoker.  Mässa för 
fred bygger på en populär fransk visa från 1400-talet om  ”Den väpnade man-
nen”. Jenkins tolkar texten som en otvetydig varning om att den väpnade man-
nen måste fruktas. Han illustrerar detta genom att i flera satser beskriva krigets 
ohyggliga konsekvenser och vill visa att alla människor är lika sårbara för krigets 
lidande oavsett ursprung eller religion.
När mässan i fjol framfördes i Själevads kyrka gjorde den ett oerhört intryck; 
musiken, sången, ljus- och bildspelet, det pacifistiska och allt mer hoppingi-
vande budskapet som löper genom verket grep både publik 
och medverkande.
Många krafter har verkat för en repris av föreställningen och vi är mycket glada 
för att den varit möjlig att organisera.

KARL JENKINS 
Medarrangörer:  Nota  Bene •  Örnsköldsv iks  Kammarkör

Helén Lundquist - Dahlén
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Söndagen den 18 oktober, klockan 16.00
THE WEST QUARTET

Entré: 100 kr
Musiksällskapets Vänner 80:-

Skolungdom: 50:-

Datum meddelas senare

Arrangörer:

Kammarmusik i
Flygelsalen

THE WEST QUARTET

Kristine West, block-/traversflöjt • Emelie Hasselgren, blockflöjt 
• Nina Grigorjeva, blockflöjt/harpa •John Martling, ärkeluta.

Kvartetten bildades 2008 och tillsammans med ensemblen får 
publiken uppleva ett färgsprakande möte mellan unga musiker 

och gamla mästare!

VÅRENS PROGRAM
ÖRNSKÖLDSVIKS STRÅKKVARTETT
Johannes Lind, violin • Alexandra Johansson, violin 

Nina Näslund, viola • Emma Haake, cello

MICHAEL LINNÉ, PIANO
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MÄSTERVERK I MÄSTARHÄNDER

NOLAN SÖNDAGEN DEN 21 MARS KL.  16.00  •   ENTRÉ:  200:-

WEBERKVARTETTEN
Ronnie Weber, violin  •  Ellinor Weber, violin II

Patrik Eriksson, viola  •  Anna Jonshult, cello
Övrig medverkan: Stefan Moberg, cello

Weberkvartetten är en av Sveriges mest aktiva stråkkvartetter. De turnerar regel-
bundet i Sverige och utomlands och spelar in för radio och tv, bl.a. i Veckans 
Konsert. De bildades 1997 och har sedan 2005 spelat stråkkvartett på heltid.  
De har vunnit tävlingar och deltagit i flera välrenommerade festivaler och är 
flitiga ambassadörer för nutida musik. De har framfört beställningsverk av bl a  
Sven-David Sandström och har samarbetat med framstående musiker, sångare 
och  dansare som Martin Fröst,  Jeanette Köhn och  Norrdans  för att nämna 
några. På programmet i Nolan står framför allt ett av tidernas största mäster-
verk i sin genre, Schuberts stråkkvintett i C-dur. 2009 släpptes deras första CD: 
”Legacy of the Hollywood Composers”.

MOZART •  PUCCINI  •  WOLF •  SCHUBERT

Weberkvartetten.                                        Foto: Håkan Kvarn.
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Din butik när det gäller
• Belysning
• Elmaterial
• Hushållsapparater
• Tvätt
• Disk
• Kyl och frys

Stöd musiklivet,
bli medlem!

Föreningen Musiksällskapets Vänner har till 
ändamål att stödja Musiksällskapets verksamhet 
ekonomiskt och praktiskt.

Som medlem får Du:
• vidga ditt musikvetande
• gratis förfriskning vid konserterna.
• delta i resor till olika musikevenemang.

Kontakta:

Ordf  Håkan Bengtsson tfn 21 12 91 
Sekr. Monica Näslund, tfn. 533 72

Kassör Ingegerd Vidstrand tfn  21 16 41
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Björnavägen 48, Örnsköldsvik • Tel 0660-29 98 30 • www.humanresurs.se • info@humanresurs.se

Företagshälsovård  
för friskare företag
Friska och välmående människor i en sund arbetsmiljö är en förutsättning 
för framgångsrika företag. Därför sätter vi alltid människan i centrum 
och arbetar med såväl förebyggande insatser som snabba och effektiva 
omhändertaganden. 
 Vi har kompetensen för att ni ska få ett friskare företag. 
Kontakta oss, så berättar vi om vad vi kan göra för dig. 
 
Obs! Gäller även dig som privatperson!

Med det 

lokala ägandet

Vårabonnemang,
5 konserter

700 kr
The Armed Man 28/2

200 kr

Med sommaren i sikte,
säsongsavslutning 9/5

200 kr

J
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Ring tel 144 04 eller besök Ewa på vårt kansli, 
Ångermanlandsgatan 10 A

mail: ovik.musik@telia.com
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GILLES APAP • 2000-talets musiker

NOLAN LÖRDAGEN DEN 24 APRIL KL.  15.00  •   ENTRÉ:  200:-

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
DIRIGENT OCH SOLIST: Gilles Apap

Violinlegenden Yehudi Menuhin  har definierat fransmannen Gilles Apap som 
”2000-talets musiker”. Bakom omdömet ligger säkert vetskapen om att det un-
der Menuhins glansperiod  ”räckte” med glänsande teknik och  briljant ton för 
att trollbinda publiken. Med dagens enorma informationstryck krävs så mycket 
mer (- man kan ju bara tänka på popartister som turnerar med flera hundra 
ton utrustning...). Apap är en lysande musiker och estradör som fyller konsert-
hus runt hela världen till sista plats och lägger publik och recensenter för sina 
fötter.  Han behärskar snart sagt alla genrer och kan - och gör det - blanda in 
exempelvis indiska, irländska,  zigenska slingor i sina solokadenser. Han finns 
representerad på CD, video, film och på nätet.

 PÄRT •  PROKOFIEV •  MOZART 

Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. Foto: Mats Bäcker.

Gilles Apap.
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Söndag 27/9 19.00 Mr Buffo Riksteatern	 220:-

Fredag 16/10 19.00 Plaza Suite Riksteatern	 350:-

Söndag 8/11 19.00 Emil Jensen Riksteatern	 220:-

Måndag 16/11 19.00 No Tears For Queers Riksteatern	 220:-

Onsdag 18/11 19.30 Schackspelaren Riksteatern	 270:-	

Teaterprogram hösten 2009

Bli medlem i Örnsköldsviks Riksteaterförening 
så skickar vi direktinformation hem till Dig:

Kontaktperson: Åsa Andersson, Lasarettsgatan 26, 
891 32 Örnsköldsvik, 

Tel: 0660-193 93, 0706-24 13 70
Fax: 0660-541 05 e-post: oviks.rtf@telia.com

Överblivna biljetter säljes i Folkans kassa på speldagen.
Folkan Teater förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.

Viktoriaesplanaden 32  •  0660-29 61 11  •  070-290 47 20

Övriga arrangemang utanför abonnemanget:
Söndag  1/11 19.00  Rum för rasande 
 Ronny Eriksson med Benneth Fagerlund  Benneth	Fagerlund		
	 	 	 	 Musik	AB
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KULTURSKOLECENTRUM

Kulturskolecentrum är kommunens kulturskola. Vårt huvudupp-
drag är att organisera kulturverksamhet för barn och ungdomar 
utom och inom skoltid. Kulturskolecentrum skall vara en mötes-
plats för lustfyllt skapande, ett nav för kulturell gemenskap och en 
bro till det övriga lokala och regionala kulturlivet.

Vi erbjuder ett brett och varierat utbud av sång-, instrumental-, dra-
ma-, och danslektioner på olika nivåer samt verksamhet i orkestrar 
och körer. Vi samarbetar också med grundskolan och gymnasie-
skolan i ett stort antal projekt

Våra mål är att 
•  stå för bredd och spets i en verksamhet för alla
•  vara ett resurs- och kompetenscentrum
•  vara en öppen organisation med full insyn
•  vara en ledande kulturskola med full utsyn

Välkommen att besöka oss!

Kulturskolecentrum
Nygatan 34 
891 34 Örnsköldsvik
Tel: 0660-882 77 
Fax: 0660-824 09

Titta gärna in på vår hemsida: 
www.ornskoldsvik.se/kulturskolecentrum
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Telefon 0660-795 00
www.swedbank.se/ornskoldsvik
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Vi hyr ut och förvaltar

kontor, butiker 
och lägenheter

Hamngatan 15, 891 33 Örnsköldsvik • Tel 0660-185 75  

STOR SORTERING
•	Kakel	•	Klinker	•	Vinylgolv	•	Våtvägg	•	Heltäckande	•	

•	Laminatgolv	•	Trägolv	•	Plastmattor	•	Ryamattor	•	
•	Orientmattor	•	mm

Nygatan	28	•	ÖRNSKÖLDSVIK
Tel:	0660-837	00
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MED SOMMAREN I SIKTE

NOLAN SÖNDAGEN DEN 9 MAJ  KL.  17.00  •   ENTRÉ:  200:- 

SÄSONGSSLUT MED MUSIKSÄLLSKAPETS 
ORKESTER

DIRIGENT: Leif Karlsson
OBOESOLIST: Anna-Maria Wedman

Många års medverkan i Kroumata har gjort 
Leif Karlsson till en vittberest man. Den 
berömda slagverksensemblen  som skördat 
lagrar över hela världen har nu skingrats till 
följd av att Rikskonserter  inte längre kan 
stötta verksamheten. 
Därmed har länets nya scenkonstbolag 
lyckats värva Leif, erfaren  musiker, dirigent 
och ledare som  musikchef. Redan under 
fjolåret gästspelade Leif Karlsson som di-
rigent för vår orkester och nu återkommer 
han med ett skönt klingande program.
Anna-Maria Wedman har, med Umeå som 
bas, förstärkt oboestämman vid många av 
våra konserter. Nu har hon blivit nola-
skogsare ”på riktigt” och kommer att låta 
oss lyssna till en solokonsert för ett instru-
ment som många anser vara orkesterns allra 
vackraste.

SWEDBANKS STIPENDIEKONSERT
Representanter från banken kommer att dela ut ett 

stipendium ”Till unga musikers förkovran”.

 ALFVÉN •  DVORAK •  MOZART 
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Fullständig kontroll

...när det gäller
grafiska produktioner

och informationstjänster.

www.agrenshuset.se





ABONNEMANG OCH BILJETTER

Vi har fasta platser, som Du väljer själv för hela spelåret. 
Priset för 10 konserter är 1200 kronor.  Alla bokade platser 
markeras tydligt. Den som inte har abonnemang kan välja 
fritt bland övriga platser.

Biljettpriset är 200 kronor med undantag av familjekonsert som 
kostar 100 kronor.  Skolungdom 50 kronor, barn går gratis.
Abonnemang och biljetter säljs i kansliet eller i kassan före konsert.

ABONNENT SKA HA INTAGIT SIN PLATS
SENAST 10 MINUTER FÖRE KONSERTENS BÖRJAN...

...därefter är platsen fri för övriga besökare. Observera dock att 
abonnenter alltid har tillgång till plats och också kan välja att  inte sitta 
på ordinarie plats.

Kansli: Öppet: 8.00–13.00
Ångermanlandsgatan 10 A, 891 35 Örnsköldsvik
Tel: 0660-144 04, E-post: ovik.musik@telia.com
Biljetter: Örnsköldsviks Turistbyrå, 0660-881 00

Nygatan 25, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel. vx  0660 - 82 000  Telefax 820 35

Funderar du på att byta bostad?
Kontakta
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