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Ljuv musik
Svaren vi fått när vi på nytt frågat våra leverantörer låter som ljuv musik. 
Nästan alla är nöjda eller mycket nöjda. Vi håller vad vi lovar. 
Det är hög kvalitet på vad vi gör och vi är trevliga att 
samarbeta med.

Nästa år hoppas vi få samma omdöme från dig.
För visst vore det trevligt att träffas, prata
affärsupplägg och bereda mark för ett givande
samarbete.

Kvalitet är ett av våra fyra värdeord. De övriga är Enkelhet, Långsiktighet och Lönsamhet.

Telefon 0660-754 00
www.holmenskog.com
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Kära publik!

Under hösten 2014 firar Örnsköldsviks musiksällskap 125 år och det firar vi med en annan jubi-
lar- musikalen En vacker dag. Det är nu tio år sedan musikalen gjorde succé och spelades över 
30 gånger. Nu kommer vår egen orkester framföra verket i en konsertant version.

För övrigt kommer vi att få höra konserter med Nordiska kammarorkestern och Gilles 
Apap, Rune Andersen och violinisten från Norrlandsoperan, Fredrik Syberg, Örnskölsviks 
kammarkör med Helen Dahlén och i december Nordiska kammarorkesterns blåskvintett. 
I november kommer vi återigen att göra en konsert i samarbete med Arnäs församling då An-
na-Maria Wedman leder ett barockprogram med sin ljuvliga oboe.

1915 föddes den store kompositören Jean Sibelius och det firar ÖMS med en finsk afton. Solist 
för kvällen är hornisten Esa Tapani. Han har varit solohornist i Svenska och Finska Radioorkes-
tern och är förnärvarande professor i Frankfurt.  Orkestern kommer att framföra bl. a Sibelius 
kända Finlandia.

Under våren har vi tre gästspel: Nordiska kammarorkestern i januari, Olle Persson och saxo-
fonkvartetten Rollin’ Phones i mars samt slutligen Trio X & Nordiska Blåsarkvintetten i april. 

Efter den lyckade jubileumskonserten känns det mycket skönt att få presentera Jonas Nyström 
som dirigent för säsongens sista konsert.  Vi förhandlar förnärvarande med solist för kvällen 
men vi kan utlova en riktigt härlig avslutning på säsongen. 

Hoppas att ni gillar programmet och tecknar ett abonnemang för 2014-15. Priset ligger kvar 
på 1200kr och kan beställas på kansliet telefon 0660-14404 mellan 08-13 måndag till fredag.  
Betala gärna via BG 662-5602. Kom ihåg att det är betydligt billigare att teckna abonnemang 
än att köpa lösa biljetter!

Oskar Wedman, ordförande ÖMS

Musikfestival	  
	  

Arnäs	  kyrka	  	   	  

26-27 juni 2015



KAMMARMUSIK PÅ RÅDHUSET
Fredrik Syberg, violin
Rune Andersen, piano
Musik av Händel, Mozart, Aulin och Grieg

Återigen får har vi glädjen att hälsa vår publik välkommen till en konsert i den vackra salen på 
Rådhuset. Fredrik Syberg växte upp i Östersund och arbetar för närvarande som stämledare i 
Norrlandsoperans Symfoniorkester. 
Kvällens pianist är Rune Andersen, en färgstark musikprofil här i Örnsköldsvik. Han konserterar 
flitigt och varje gång med stor precision. Kvällens program består av tre klassiska sonater för 
violin och piano samt Tor Aulins underbart melodiska Fyra Aqvareller.

HÖSTENS KONSERTER

NORDISKA KAMMARORKESTERN 
Gilles Apap, violin / ledare 
Max Bruch - Violinkonsert nr 1, g-moll 
Felix Mendelssohn - Symfoni nr 3, op 56, a-moll 

Pingstkyrkan • Fredag 5/9  • kl. 19.00 • 200 kr

Violinisten Gilles Apap räknas som en av de främsta mu-
sikerna i världen, inte minst tack vare sitt okonventionella 
sätt att spela klassisk musik. Hans förmåga att röra sig 
ohämmat mellan olika genrer har gjort honom eftertrak-
tad runt om i världen.

Tillsammans med honom inleder Nordiska Kammaror-
kestern säsongen med en av romantikens mest populära 
violinkonserter, Max Bruchs 1:a violinkonsert.

Kvällen andra verk, Felix Mendelssohns tredje symfoni 
”den Skotska”, blev i realiteten den sista han färdigställde då det tog över tio år att komma från 
start till mål i arbetet med den. Symfonin har kommit att bli ett av romantikens mest älskade verk.

Söndagen 14/9 • kl 16.00 • 100kr

Pingstkyrkan  • Lördag 27/9 •  kl 18.00 •  200kr

SACRET CONCERT 
Denna kväll kommer High Coast Jazzorchestra tillsammans med Sundsvalls kyrkokör framföra 
Duke Ellingtons vackra kyrkokonsert ”Sacret Concert”. Kvällens solister Real Groups f d sångare 
Margareta Bengtsson samt  Fredrik Lindborg barytonsaxofon.
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EN VACKER DAG
Örnsköldsviks musiksällskap
Jonas Öberg, dirigent

För precis tio år sedan hade musikalen ”En vacker dag” premiär med artister som Petra Nielsen 
och Lina Hedlund i huvudrollerna. Musikalen, som skildrar händelserna runt Ådalen -31, fick 
mycket uppmärksamhet och sågs av en stor publik. Nu gör Örnsköldsviks Musiksällskap en 
konsertversion av föreställningen tillsammans med artister med rötterna i vårt eget län. Med 
Bo R Holmberg som ciceron får vi än en gång ta del av det som hände den där ödesdigra 
vårdagen 1931.

Nolan • Lördag 18/10  •kl 19.00 • 200kr
Kramfors teater  • Söndag 19/10 • 16.00  • 200kr

Pingstkyrkan  • Söndag 26/10  • kl 18.00 • 100kr 

ÖRNSKÖLDSVIKS KAMMARKÖR – BRHMS FÖR KÖR, 
FYRHÄNDIGT PIANO OCH CELLO
Karin Bjurman- cello, Helen Dahlén dirigent, Rune Andersen och Håkan Dahlén piano
Ikväll kommer vi att bjudas på vacker körmusik med Örnsköldsviks Kammarkör. Kvällens dirigent 
är Helen Dahlén som på ett mycket ambitiöst sätt gjort sin kör till en mycket välklingande en-
semble. Kvällens solist är Karin Bjurman som till vardags jobbar vid Norrlandsoperan. Även hon 
kommer framföra musik av Brahms. Konserten kommer att ackompanjeras av Rune Andersen 
samt Själevads kompetenta organist, Håkan Dahlén.

Fredag 14/11•  kl 19.00 • 100kr 

BAROCK I ARNÄS KYRKA
Anna-Maria Wedman, ledare och oboe

Efter förra säsongens lyckade konsert i Arnäs kyrka kommer vi att bjuda på en konsert där även i 
år. Anna-Maria Wedman kommer att spela och leda ett barockprogram där församlingens vackra 
cembalo tillsammans med Anna-Marias oboe kommer att få en central plats.

Rådhuset  • Tisdag 2/12 • kl 19.00 • 100kr

JULENS PÄRLOR
Nordiska Blåsarkvintetten 

Även i år kommer vi att få höra på Nordiska Blåskvintetten och deras julprogram. Kom gärna någ-
ra minuter innan så att ni hinner ta ett glas glögg och titta på den vackra konsten i vårt Rådhus.
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www.domsjo.adityabirla.com

Vi gör mer av trädet!®

Av skogen kan man göra textil 
som är skönare än bomull och 
vackrare än siden. 

I Domsjös unika process till- 
verkas specialcellulosa som 
förädlas vidare till härliga  
viskostyger.

Din butik när det gäller
• Belysning
• Elmaterial
• Hushållsapparater
• Tvätt
• Disk
• Kyl och frys

Tel 0660-29 45 30         www.sidensjosparbank.se



NORDISKA KAMMARORKESTERN OCH KOSHKA
Oleg Ponomarev, violin och Maria Eklund, dirigent

Möt gruppen KOSHKA med den fenomenale violinisten 
OLEG PONOMAREV. Oleg kan spela violinduett med sig 
själv, behärskar ett flertal instrument och rör sig obehindrat 
mellan romskt virtuoseri, klezmer, jazz och avantgardefiol.
Den som leder Koshka och Nordiska Kammarorkestern i 
denna konsert är dirigenten Maria Eklund. Maria som är 
född i forna Sovjetunionen tog redan som barn beslutet att 
bli dirigent. Idag är Maria Eklund den första kvinnan som 
någonsin har dirigerat på Bolsjojteatern i Moskva.

VÅRENS KONSERTER

Pingstkyrkan • Fredag 30/1  • kl. 19.00 • 200 kr

Pingstkyrkan • Söndag 22/2  • kl. 17.00 • 150 kr

ÖMS - EN FINSK AFTON
Musik av Haydn, Sibelius och Rautavaara
Esa Tapani, valthorn
Oskar Wedman, dirigent

I Örnsköldsvik har vi en gammal och starkt tradition av blåsmusik. Idag lever blåsmusiken i flera 
projekt i våra grundskolor samt genom en stor och välklingande musikkår. Ikväll gästas vi av 
en av Skandinaviens ledande valthornister, Esa Tapani som till vardags arbetar som professor 
i Frankfurt. Han kommer även att vara med och spela i Rautavaaras” Requiem in our time” för 
13 blåsare och slagverk. 

Pingstkyrkan • Fredag 27/3  • kl. 19.00 • 150 kr

ROLLIN´ PHONES OCH OLLE PERSSON
Rollin´ Phones, saxofonkvartett 
Olle Persson, sång 
H. Berlioz, G. Bizet, K. Weill, Fredrik Högberg

2014 var det 200 år seden Adolphe Sax, uppfinnaren av saxofonen, 
föddes. Saxofonkvartetten Rollin’ Phones & Olle Persson firar detta 
med att spela ett program från början av saxofonens historia fram 
till vår tid.
Olle Persson är en av de mest efterfrågade svenska opera- och kon-
sertsångarna. Han är också en flitig gäst i radio och TV samt finns 
representerad på en rad skivinspelningar.
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ÖMS VÅRKONSERT
Swedbanks stipendiekonsert
Dirigent Jonas Nyström

Efter den lyckade jubileumskonserten maj 2014 känns det roligt att återigen få presentera Jonas 
Nyström som dirigent för säsongens sista konsert.  Som vanligt bjuder vi på en välsjungande 
solist som avslutning på denna abonnemangsserie.

Brux • Söndag 26/4  • kl. 17.00 • 150 kr

TRIO X OCH NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN
Musik av bl. a Lennart Simonsson & Jan Levander

Kvällens konsert är återigen i samarbete med Perdido 
Jazz. Vi kommer att få höra 
Nordiska Blåsarkvintetten och en av Sveriges främsta 
improvisationsgrupper, Trio X. 
Lokalen för kvällen är BRUX vilket gör att publiken har 
möjlighet att äta något gott under kvällen.
Att jobba gränsöverskridande är något som Trio X och 
Nordiska Blåsarkvintetten har gemensamt. En viktig 
egenskap för att kunna utvecklas är att våga gå utanför 
trygghetszonen och det är något som dessa båda grup-
per ofta gör. Både Nordiska Blåsarkvintetten och Trio X 
har stor vana att arbeta i olika projekt, tillsammans med 
andra musiker eller andra kulturutövare. Båda grupperna 
framför konserter på alla möjliga typer av scener, allt från 
jazzklubbar, konserthus till konserter i klassrum och inom 
vård och omsorg. 
Trio X består av pianisten Lennart Simonsson, basisten 
Per V Johansson och trummisen Joakim Ekberg. 

Pinstkyrkan • Lördag 9/5  • kl. 18.00 • 150 kr

”Vi tror på musikens kraft också!”

Glada samarbetspartners 
med Örnsköldsviks musiksällskap

9
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STOR SORTERING
• Kakel • Klinker • Vinylgolv • Våtvägg • Heltäckande • 

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

Nygatan 28 • ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-837 00

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

www.oviksvandrarhem.com
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Plugga i Umeå!
Umeå universitet är ett stort universitet som samtidigt har det 
lilla lärosätets närhet till lärare och andra studenter. Här kan du 
läsa bland annat:

Språkkonsultprogrammet
Kandidatprogrammet i språk
Programmet för museer och kulturarv
Programmet för journalistik
Kulturanalysprogrammet
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Kandidatprogrammet i språk leder till en fil. kand-examen i engelska, finska, franska, ryska, 
spanska eller tyska. Fristående kurser finns även i andra språk samt i litteraturvetenskap, 
lingvistik, historia, filosofi, arkeologi, etnologi, medie- och kommunikationsvetenskap mm.  
Vill du veta mer? www.humfak.umu.se • humaniora@adm.umu.se

Foto: Elin Berge

Nyhet!
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Vi har plats 
för dig. 
Swedbank Örnsköldsvik – Bjästa – Bredbyn  
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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.

Serien Inblick i musikens värld fortsätter hösten 2014 
22 sep Roman, Kraus, 20 okt Hummel, Vanhal, 

17 nov USA, 1 dec 2 x Sandström
Lokal Gullängets kyrka måndagar 19.00

Kontakta: Ordf.  Håkan Bengtsson tfn. 21 12 91
 Sekr. Monica Näslund, tfn. 533 72
 Kassör Ingegerd Vidstrand tfn.  21 16 41

Lyxig lördag i Gideå - bussresor ordnas till opera Gideågården, 
direktsänd från Metropolitan i New York : 

28/9, 18/10, 1/11, 21/11, 21/12, 17/1, 31/1, 14/3, 25/4
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NORDISKA 

KAMMARORKESTERN

Från och med hösten 2011 till och med våren 2016 kommer dirigenten Johannes 
Gustavsson och stjärnviolinisten som av legenden Sir Yehudi Menuhin 
kallats ”2000-talets violinist”, den franske musikern Gilles 
Apap, att dela på uppdraget som konstnärliga ledare/råd-
givare för orkestern. 

Nordiska Kammarorkestern är oerhört stolt 
och glad över att kunna presentera dessa två 
namnkunniga musiker som ledare under en 
period om totalt fyra säsonger, varav Gilles 
Apap alltså kommer att finnas med under 
tre säsonger. Vi är övertygade om att 
Johannes Gustavsson och Gilles Apap 
kommer att komplettera varandra på 
ett alldeles ypperligt sätt och att de 
kommer att bli viktiga kuggar för den 
framtida utvecklingen av orkestern.

Hellström Fredrik 
164 00
Nygatan 2, Örnsköldsvik

Markgren Per 
142 65
Lasarettsgatan 25, Örnsköldsvik

Mosavi David                       
126 51
Viktoriaespl 13A, Örnsköldsvik

Olofsson Anders 
149 00
Nytorgsgatan 3 A, Örnsköldsvik

Mottagning enligt överenskommelse.
Ring 112 för besked om jourhavande tandläkare

Dina tänder i privata händer  • Klokt val

TANDLÄKARNA
I ÖRNSKÖLDSVIK

   
 MEDLEMMAR I SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND 

Tandhälsan

Tel: 0730-51 29 19, Mob: 0730-51 29 19
STÄMMER - JUSTERAR - RENOVERAR - BESIKTIGAR

Tel: 0660-29 36 69, Mob: 0730-51 29 19
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NORDISKA 

KAMMARORKESTERN

Från och med hösten 2011 till och med våren 2016 kommer dirigenten Johannes 
Gustavsson och stjärnviolinisten som av legenden Sir Yehudi Menuhin 
kallats ”2000-talets violinist”, den franske musikern Gilles 
Apap, att dela på uppdraget som konstnärliga ledare/råd-
givare för orkestern. 

Nordiska Kammarorkestern är oerhört stolt 
och glad över att kunna presentera dessa två 
namnkunniga musiker som ledare under en 
period om totalt fyra säsonger, varav Gilles 
Apap alltså kommer att finnas med under 
tre säsonger. Vi är övertygade om att 
Johannes Gustavsson och Gilles Apap 
kommer att komplettera varandra på 
ett alldeles ypperligt sätt och att de 
kommer att bli viktiga kuggar för den 
framtida utvecklingen av orkestern.



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

www.ovikmusik.se

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

Funderar du på att byta bostad?
Kontakta
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www.maklarhuset-ornskoldsvik.se

KULTURSKOLAN

Besök vår hemsida: 
www.ornskoldsvik.se/kulturskolan

Kommunens kulturskola har som huvuduppgift att att organisera kulturverk-
samhet för barn och ungdomar utom och inom skoltid. Kulturskolan skall 
vara en mötesplats för lustfyllt skapande, ett nav för kulturell gemenskap 
och en bro till de övriga lokala regionala kulturlivet.

Vi erbjuder ett brett och varierat utbud av skolbio, film-, instrumental-, teater-, 
bild-, och dansverksamhet på olika nivåer samt verksamhet i orkestrar och 
körer. Vi finns i grundskolan som en resurs för utvecklingen av en skapande 
skola.

Välkommen att besöka oss!

Kulturskolan
Viktoriaesplanaden 31
891 35 Örnsköldsvik
Tel: 0660-882 77
mail: kulturskolan@ornskoldsvik.se


