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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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Välkomna åter, kära publik!
Nu kan vi presentera ÖMS generalprogram för spelåret 2015-2016. Efter ett lyckat jubileumsår ser vi fram
emot ännu ett program fyllt med spännande konserter. Först ut blir Nordiska kammarorkestern och
deras dirigent Gilles Apap, som leder och spelar som solist tillsammans med Åke Hedman och Mona
Kontra i Beethovens trippelkonsert.
Under orgelspelen i slutet av september presenterar ÖMS två konserter. Först ut är Erik Westbergs
Vokalensemble i Arnäs kyrka. Sedan får vi vara med om uruppförandet av Daniel Fjällströms Oktagon
för orgel och stråkoktett. Själevads egen Håkan Dahlén kommer att vara solist på orgel.
ÖMS orkesters höstkonsert blir en familjekonsert med Sergej Prokofjevs Peter och vargen. Detta i ett
samarbete med kulturskolan Örnsköldsvik.
I början av november har vi glädjen att få bjuda på en konsert i världsklass. Det är stråkkvartetten Quatuor
Zaïde som är ute på europaturné. 2012 vann kvartetten den berömda tävlingen Haydn International
Competition i Wien och har efter det turnerat och spelat på de största konserthusen i Europa. Denna
gång får Arnäs kyrka fungera som världsscen.
Den 13 november är Nordiska kammarorkestern tillbaka med Schubertsånger och Mozarts fantastiska
Jupitersymfoni. Återigen bjuder vi på en konsert i Själevads kyrka när Brahms Ein deutsches Requiem
står på programmet med Örnsköldsviks kammarorkester den 22 november.
Höstens gedigna program avslutas med Nordiska blåskvintetten och deras klassiska julkonsert Julens
Pärlor den 11 december.
Under våren kommer Nordiska kammarorkestern hit två gånger, den 29 januari och den 8 april.
Tobias Ringborg spelar och dirigerar tillsammans med orkestern. Förra gången Tobias var här gjorde
han ett bejublat inhopp med kort varsel. Denna gång kommer han förberedd och spelar han musik av
Stenhammar samt leder Beethovens häftiga Eroicasymfoni.
David Wahlén kommer att leda orkestern i vårens första konsert, Stormande känslor, den 28 februari. Den
7 maj är det dags för vårkonsert och som vanligt kommer Jonas Nyström att dirigera kvällens konsert.
I mars kommer musiker ur orkestern att återigen bjuda på barock i Arnäs kyrka. I maj får vi höra Rune
Andersen vid flygeln. Denna gång i både Brahms och Trygve Madsens horntrio.
Vi hoppas att ni tycker om vårt program för 2015-2016 och vill teckna abonnemang för alla konserter.
Priset ligger kvar på 1200kr och abonnemanget kan beställas på kansliet. Betala gärna via BG 662-5602.
Glöm inte att det är betydligt billigare att köpa abonnemang än lösa biljetter. Återigen, varmt välkomna
till ett härligt nytt spelår!

Oskar Wedman, ordförande ÖMS
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HÖSTENS KONSERTER
PINGSTKYRKAN • FREDAG 4/9 • KL. 19.00 • 200 KR

NORDISKA KAMMARORKESTERN

Mona Kontra

Åke Hedman

Solist/ledare Gilles Apap violin
Åke Hedman, cello Mona Kontra, piano
Béla Bartók Rumänska folkdanser
Camille Saint-Saëns Introduction et Rondo Capriccioso
L. van Beethoven Konsert i C-dur, Trippelkonser
Vi kan återigen hälsa 25-årsjubilerande Nordiska Kammarorkestern välkomna hit till Örnsköldsvik.
På programmet står musik av Bartók, Saint-Saëns och Beethoven. Introduction et Rondo capriccioso
som skrevs till Pablo de Sarasate, en av Spaniens största violinvirtuoser i slutet av 1800-talet, är ett
av Saint-Saëns mest populära verk. Verket kräver sin violinist och i denna konsert får vi lyssna till
violinvirtuosen Gilles Apaps tolkning.

ARNÄS • LÖRDAG 26/9 • KL 19.00 • 100KR

ERIK WESTBERGS VOKALENSEMBLE

Håkan Dahlén, orgel, Erik Westberg, dirigent

Musik av bl.a. James MacMillan, Bengt Hambreaus och Jan Sandström

Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16 sångare. Ensemblens medlemmar är
verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare och kommer från norra Sverige och Finland.
Denna konsert ingår i Orgelspelen och är ett samarr med:
Orgelklubben Vox Humana, Svenska kyrkan, Örnsköldsviks kommun och Sensus.

SJÄLEVADS KYRKA • ONSDAG 30/9 • KL 19.00 • 100 KR

DANIEL FJÄLLSTRÖM

Uruppförande av ”Octagon”, för orgel och stråkoktett
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Oktett för stråkar i Ess-dur op. 20
Örnsköldsviks Kammarkör Dirigent Helén Lundqvist-Dahlén, baryton Anders Falbe,
orgel Håkan Dahlén, stråkar ur Norrlandsoperans Symfoniorkester
Denna kväll har vi glädjen att få bjuda på ett uruppförande av Daniel Fjällströms verk Octagon. På
orgelpallen sitter Själevads egen organist Håkan Dahlén.

HÄRNÖSANDS TEATER • LÖRDAG 10/10 •KL 14.00
200KR INKLUSIVE BUSS

NORRDANS OCH NORDISKA KAMMARORKESTERN

Lille Prinsen

Lille Prinsen är en dansföreställning i två akter inspirerad av den världsberömda sagoboken med samma namn, skriven och tecknad av Antoine de
Saint-Eupéry. Det är en föreställning där fantasin har fått fritt spelrum. Liksom
i boken behandlas både stora och små frågor om hur det är att vara en liten
människa i en stor värld.

Buss från resecenter Örnsköldsvik klockan 11.30. Boka din resa och biljett via kansliet. Obs även abonnenter.
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PINGSTKYRKAN • SÖNDAG 18/10 • KL 17.00 • 100KR

ÖMS- Peter och vargen,

Dirigent Oskar Wedman, Violin Julia Lavemäki
Sergej Prokofjevs symfoniska musiksaga från 1936 utgår från en gammal rysk folksaga och skrevs i
pedagogiskt syfte. Barnen får möjlighet att lära sig uppskatta klassiskt musik och bekanta sig med
orkesterns instrument. Denna konsert är ett samarbete med kulturskolans teaterelever och kommer
även att inledas med musik av W A Mozart.

ARNÄS KYRKA • TISDAG 3/11• KL 19.00 • 150KR

QUATOUR ZAIDE

Sjostakovitj: Stråkkvartett nr 7 op. 108
Mozart: Stråkkvartett nr 14, K 387
Debussy Stråkkvartett op. 10
Fyra franska instrumentalister utgör denna unga och flerfaldigt prisbelönta stråkkvartett som med
livfullhet, energi och innerlighet tolkar de stora mästarna. Med omdömen som ”luftigt, elegant, ungdomligt och dynamiskt”, vann gruppen redan under sitt första år som kvartett prestigefyllda priser.
År 2012 gjorde de en grand slam vid Haydn International Competition i Wien genom att vinna första
pris och samtliga tre jurypriser. De har redan hunnit konsertera i flertalet stora konsertsalar i världen.

PINGSTKYRKAN • FREDAG 13/11 • KL 19.00 • 200KR

NORDISKA KAMMARORKESTERN

dirigent Johannes Gustavsson, tenor Michael Weinius
Andrea Tarrodi, Paradisfåglar II, Franz Schubert, Sånger
W. A. Mozart, Symfoni nr 41, Jupiter
Hovsångaren Michael Weinius, en av Europas mest eftersökta och uppskattade tenorer, framför
sånger av mästerkompositören Franz Schubert. Under ledning av orkesterns konstnärlige rådgivare
Johannes Gustavsson framförs även Mozarts Jupitersymfoni och musik av lovordade kompositören
Andrea Tarrodi.

SJÄLEVADS KYRKA • SÖNDAG 22/11 • KL 17.00 • GRATIS INTRÄDE

ÖRNSKÖLDSVIKS KAMMARKÖR

Johannes Brahms ”Ein deutsches Requiem” op 45, Örnsköldsviks Kammarkör,
dir. Helén Lundqvist-Dahlén. Solister: ännu inte fastställt Håkan Dahlén, Rune Andersen, piano.
J Brahms Ein deutsches Requiem med bland annat 4 horn, kontrafagott och minst 2 harpor! Eftersom
även Brahms hade svårt att få ihop så många musiker skrev han en version där kören och solisterna
kompades av 2 pianon. Det är denna version vi kommer att få höra ikväll.

PINGSTKYRKAN • TISDAG 8/12 • KL 19.00 • 100KR

NORDISKA BLÅSKVINTETTEN

Julens pärlor.

För tredje året i rad ger Nordiska Blåsarkvintetten sin återkommande konsert Julens Pärlor här i Örnsköldsvik. Ett ypperligt tillfälle för dig som i lugn och ro vill komma i julstämning och njuta av en av
Sveriges mest omtyckta blåsarkvintetter. Denna gång äger konserten rum i Pingstkyrkan och innan
den börjar bjuder ÖMS på glögg i foajén.
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backmans.se

Med passion för
positiva spiraler
Då vi satsar gör vi det noggrant. Oavsett om det gäller inredning av en mindre lägenhet eller kundanpassade kontor
på ett par tusen kvadrat. Vår service, omtanke och kvalitet
ska helt enkelt vara i toppklass.
På samma sätt resonerar vi kring vår omgivning. I det lilla
perspektivet ger vi individer möjlighet till utveckling genom
exempelvis sponsring av enskilda, lovande idrottstjejer.
I det stora ger vi Örnsköldsvik möjligheter att utvecklas
genom ett aktivt deltagande i förnyelsearbetet.
I allt vi gör vill vi skapa tydliga resultat.
Det gäller även det vi gör för dig.

Backmans Företags- & Fastighetsutveckling hyr ut och förvaltar butiksoch kontorslokaler i centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss!
Telefon 0660-185 75 • www.backmans.se

Backmans förvaltning
och utveckling av
fastigheter i Örnsköldsvik har bland annat
resulterat i galleriorna
och mötesplatserna
Oskargallerian och
Magasinet. Vårt arbete
har uppmärksammats
med utmärkelser för
framtidsinriktat fastighetsägande både lokalt
och på riksplanet.
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Vi gör mer av trädet!®
Av skogen kan man göra textil
som är skönare än bomull och
vackrare än siden.
I Domsjös unika process tillverkas specialcellulosa som
förädlas vidare till härliga
viskostyger.
www.domsjo.adityabirla.com

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

Tel 0660-29 45 30

www.sidensjosparbank.se
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VÅRENS KONSERTER
PINGSTKYRKAN • FREDAG 29/1 • KL. 19.00 • 200 KR

NORDISKA KAMMARENSEMBLEN

Concerto Grosso
Maurice Ravel, Trois Poèmes D
David Saulesco, Concerto Grosso uruppförande
L. van Beethoven, Hornsextett i Ess-dur
Möt Nordiska Kammarensemblen och Nordiska
Blåsarkvintetten tillsammans med Karin Bengtsdotter i en konsert som spänner över Ravel via
Beethoven till uruppförande av David Saulesco.
Maurice Ravels Trois Poèmes behöver, förutom
en sångsolist, bland annat två flöjter och två klarinetter. Genom att slå samman blåsarkvintetten
och kammarensemblen kan man framföra detta
kammarmusikaliska verk.
Konserten bjuder också på Ludwig van Beethovens
Hornsextett i Ess-dur och ett uruppförandet av Concerto Grosso av David Saulesco, son till violinisten
Mircea Saulesco.

PINGSTKYRKAN • SÖNDAG 28/2 • KL. 17.00 • 150 KR

ÖMS - Stormande känslor
Dirigent David Wahlén
Musiksällskapets symfoniorkester kommer med David Wahlén på pulten att bjuda på ett urval av
de stora känslouttrycken.
Under kvällen får orkestern vara huvudperson och berätta med sin egen röst om musikens kraft.
Upplev musikens fängslande passion och låt dig svepas med i känslostormen.

ARNÄS KYRKA • TISDAG 15/3 • KL. 19.00 • 100 KR

Barock i Arnäs kyrka
musiker ur ÖMS
Efter förra årets fantastiska konsert är det återigen dags för musiker ur vår egen orkester att bjuda
på barockmusik i Arnäs kyrka.
Ensemblem har även medverkat vid kulturnatta i Själevad men denna gång är det den vackra cembalon i Arnäs kyrka som kommer till användning.
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet.
Kolla gärna annonser i ÖA eller Tidningen 7 för eventuella förändringar.
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PINDSTKYRKAN • FREDAG 8/4 • KL. 19.00 •200 KR

NORDISKA KAMMARORKESTERN

dirigent och solist Tobias Ringborg, Elfrida Andrée, Andante Quasi Recitativo
Andrea Tarrodi, Lucioles , Wilhelm Stenhammar, Två sentimentala romanser
L. van Beethoven, Symfoni nr 3, Eroica
Tobias Ringborg är dirigenten och toppviolinisten som hösten 2014 gjorde ett bejublat inhopp när
han med kort varsel tog sig an uppgiften att både leda Nordiska Kammarorkestern och vara solist i
Bruchs violinkonsert. Beethovens symfoni nr 3, Eroica, kom att bli en vattendelare inom västerländsk
musik, gamla klassiska ideal ersattes av ett nytt romantiskt ideal. Här bjuder Tobias på sin tolkning
av detta klassiska mästerverk.

PINSTKYRKAN • LÖRDAG 7/5 • KL. 18.00 • 150 KR

ÖMS VÅRKONSERT
Dirigent Jonas Nyström
Solist: meddelas senare

Jonas Nyström har de senaste åren varit aktiv som dirigent, kompositör och arrangör. Våren 2015
uruppfördes hans verk Som en fågel av 400 sångare i Öviks kyrka. Denna kväll delar Jonas scenen
med en välsjungande solist när ÖMS avslutar sin säsong.

PINSTKYRKAN • SÖNDAG 15/5 • KL. 18.00 • 100 KR

KLASSISK OCH JAZZ

Trygve Madsens och Johannes Brahms’ trio för violin, horn och piano samt Jazzstandards och ballader
för jazztrio. Orvar Johansson, horn, Andreas Olsson, violin, Rune Andersen, piano samt jazztrio.
Än en gång får vi möjlighet att höra Rune Andersens fina pianospel tillsammans med musiker från
Norrlandsoperan. På programmet står bl a J Brahms mustiga horntrio. Ett fantastiskt verk som har
en central plats i hornrepertoaren. Under kvällen kommer vi även att få lyssna på jazz tack vare ett
samarbete med Perdido Jazz. Samarr: Svenska kyrkan, Själevads församling, Pingstkyrkan Örnsköldsvik
och Perdido Jazz Club.

”Vi tror på musikens kraft också!”

Glada samarbetspartners
med Örnsköldsviks musiksällskap
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Viktoriaesplanaden 32
0660-29 61 11
070-290 47 20
www.oviksvandrarhem.com

STOR SORTERING

• Kakel • Klinker • Vinylgolv • Våtvägg • Heltäckande •
• Laminatgolv • Trägolv • Plastmattor • Ryamattor •
• Orientmattor • mm
Nygatan 28 • ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-837 00
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Foto: Elin Berge

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 Nyh
et!
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
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Teater i Höst
2015
Fre 4 september
Sön 20 september
Fre 25 september
Fre 2 oktober
Lör 3 oktober
Lör 3 oktober
Fre 16 oktober
Lör 17 oktober
Fre 6 november
Ons 11 november
Sön 15 november
Fre 20 november
Sön 29 november
Fre 4 december
lör 5 december
Sön 6 december

19.00
18.00
19.00
19.00
12.00
17.00
19.00
16.00
19.00
19.00
18.00
19.00
18.00
19.00
16.00
13.00

Älskade Elvis!
Härifrån Te Metbäcken
Opera für Alle!
Jag är fridlyst!
Pinkpastej
Jag är fridlyst!
Grottmannen!
Grottmannen!
En lycklig Man!
Till häst genom Västerbotten
Euskefeurat
Bäst före – om kärlekens hållbarhet
Work in Progress!
När man skjuter arbetare!
När man skjuter arbetare!
När man skjuter arbetare!

Norra Skogsägarna gör ditt skogsbruk

Tryggt, enkelt och lönsamt
Norra Skogsägarna erbjuder helhetslösningar – allt från rådgivning, avverkning,
skogsvård, skogbruksplaner samt ett brett
utbud av skogsekonomiska tjänster.

Ta kontakt med oss så berättar vi mer!
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www.norra.se

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 2015
med början den 21 september.
Lokal Gullängets kyrka måndagar 18.00

Lyxig lördag i Gideå - bussresor ordnas till opera Gideågården,
direktsänd från Metropolitan i New York hösten 2015:
3/10, 17/10, 14/11, 28/11 och 12/12
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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Dina tänder i privata händer • Klokt val

TANDLÄKARNA
I ÖRNSKÖLDSVIK
MEDLEMMAR I SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND

Mottagning enligt överenskommelse.
Ring 112 för besked om jourhavande tandläkare

Tandhälsan
Hellström Fredrik • Nygatan 2, Örnsköldsvik • 164 00
Markgren Per • Lasarettsgatan 25, Örnsköldsvik • 142 65
Mosavi David • Viktoriaespl 13A, Örnsköldsvik • 126 51

Tel: 0660-101 21
www.dackladan.se
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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/rådgivare 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.
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KULTURSKOLAN

Kommunens kulturskola har som huvuduppgift att att organisera kulturverksamhet 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.
Kulturskolan
Viktoriaesplanaden 31
891 35 Örnsköldsvik
Tel: 0660-882 77
mail: kulturskolan@ornskoldsvik.se

Välkommen att besöka oss!

Besök vår hemsida:
www.ornskoldsvik.se/kulturskolan

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 33www.maklarhuset-ornskoldsvik.se
ÖRNSKÖLDSVIK Tel. vx 0660 - 82 000 Telefax 820 35

Tryck: Ågrenshuset Bjästa 2015

Funderar du på att byta bostad?
Kontakta

