GENERALPROGRAM
2010–2011

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

Kära publik!
Så är det dags för en ny konsertsäsong med Örnsköldsviks Musiksällskap.
När vi nu inleder serien med ett gästspel av Norrlandsoperans symfoniorkester
är det faktiskt en historisk händelse: För första gången reser en ensemble till sin
konsert i Örnsköldsvik med ett ”kulturtåg” på Botniabanan.
För en arrangör på en förhållandevis liten ort är det en ständig kamp för att
få verksamheten att gå ihop. Konstmusiken kan ju varken tävla med popmusik
eller ishockey när det gäller publiktillströmning men vi har ändå ambitionen
att hålla högsta klass på våra evenemang. Att vi också lyckas med detta får vi
ständigt höra från våra konsertbesökare.
I årets utbud har vi både etablerade och kommande världsnamn. Ett exempel
på det senare är Elin Rombo som förväntas ha en given plats på världens operascener i många år framöver. Vi har verkligen anledning att tacka Nordiska kammarorkesterns Lennart Åkermark, som lyckats kontraktera henne, dessutom
tillsammans med Johannes Gustavsson, som också han förväntas bli ett stort
internationellt namn.
Vår egen orkester arbetar nu efter nya premisser eftersom musiklärarna inte
längre har några timmar i tjänsten avsatta för orkesterspel eller för att lotsa och
leda duktiga elever till en plats i någon orkesterstämma. Men det är ingalunda
så att det finns några planer på att lägga ned verksamheten, utan programrådet
har arbetat energiskt för att sätta ihop intressanta och publikdragande program
för spelårets tre konserter.
I skrivande stund kan vi konstatera att försäljningen av abonnemang tagit god
fart. Förhoppningen är att årets omväxlande programutbud också skall locka
många nya konsertbesökare, inte minst då människor som inte vuxit upp med
”grammofontimmens” dagliga och allsidiga dos allt från klassiskt, underhållning, gammal dans, schlager till den avslutande marschen.

Välkommen till många härliga upplevelser!
Styrelsen för Örnsköldsviks Musiksällskap
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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

Näslund Erland
Westman Ulla
Storgatan 25, Örnsköldsvik

21 17 50

Tandhälsan
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Hellström Fredrik
Bergström Magnus
Nygatan 2, Örnsköldsvik

164 00
140 14

Markgren Per
Lasarettsgatan 25, Örnsköldsvik

142 65

Mosavi David
Viktoriaespl. 13 A, Örnsköldsvik

126 51

Olofsson Anders
Nytorgsgatan 3 A, Örnsköldsvik

149 00

Örnsköldsviks Musiksällskap
S TY R E LSE OC H FUNK TIO N ÄRER
Ordförande
Vice ordförande
Kanslist
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Vakant
Vakant
Ewa Persson
Ewa Persson
Staffan Wernberg
Maud Bjuggstam
Lars Lundmark
Eva Wedin
Anna-Maria Wedman

Suppleanter

Gunhild Gröhn Hannell
Lars Sundman
Ulf Wedin

Programråd

Gunhild Gröhn Hannell
Alexandra Johansson
Sören Kvist
Johannes Lindh
Kristina Perbo
Monica Sundlöf
Ulf Wedin
Oskar Wedman

Notintendent
Orkesteransvarig
Konstnärlig ledning
Konsertmästare
Repetitör, stråkar
Repetitör, blåsare

Sören Kvist
Terese Antonsson
Dirigenter och programråd
Alexandra Johansson/Johannes Lindh
Alexandra Johansson/Johannes Lindh
Ulf Wedin

Revisorer
Revisorsuppleant

Eva Mörtberg / Monica Poblenz
Vakant

Valberedning

Elisabeth Strömbäck
Vakant
Vakant

Omslagsbilden: Elin Rombo. Foto: Peter Knutson
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Himlen kan vänta

– vi har platser i Paradisgaraget

www.ovikparkering.se

PERDIDOJAZZ & BLUES
Program hösten 2010 på BRUX
17/9
24/9
1/10
8/10
29/10
5/11
19/11
26/11

Mats Öberg Trio
Birth of the Cool, Miles Davis vackra musik
med bl a Bertil och Göran Strandberg
Erja Lyytinen Bluesband
Frida Öhrn med Carl Orrje Trio
BC &Hearthkeys med Jan ”Loffe” Carlsson
Trinity, svängig orgeljazz m bla Karl Olandersson, trumpet
Jonas Kullhammar Kvartett
Gumbo Blues med bla Andreas Gidlund, tenorsax
Vissa lördagar: Jazzcafé på Café UH 12.00 - 14.00

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

Reservation för ändringar
Förköp och beställning av mat tel: 752 23
Förband från Kulturskolecentrum eller Musiklinjen vid Mellansels Folkögskola.
www.perdido.se
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KULTURTÅG MED SCHUMANN
ÖRNSKÖLDSVIKS MUSIKSÄLLSKAP
ÖPPNAR SÄSONGEN MED
NORRLANDSOPERANS SYMFONIORKESTER
DIRIGENT: Rumon Gamba
Tre år innan det första tåget i oktober 1892 avverkade sträckan Mellansel - Örnsköldsvik
bildades Örnsköldsviks Musiksällskap, som nu alltså har 121 år på nacken! Det är inte
utan att det känns lite speciellt när nu orkesterchefen Marco Feklistoff ombesörjt att
musikerna anländer med det allra första ”Kulturtåget” på den nya Botniabanan.
Symfoniorkesterns engelske chefdirigent, Rumon Gamba, har efter seger i BBC:s tävling
för unga dirigenter 1998 haft en spikrak karriär. Han har bland annat haft återkommande uppdrag för Münchens Filharmoniker, NDR:s orkester i Hamburg, Belgiska
Nationalorkestern, Göteborgs Symfoniker och Berlins Radiosymfoniker samt även gästspelat i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Kina och Japan.

RO BER T S CH UM AN N 1 8 1 0 - 1 8 5 6

NorrlandsOperans Symfoniorkester.
Foto: Malin Arnesson

Chefdirigenten Rumon Gamba.
Foto: Johan Gunséus
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Musik i Själevads kyrka
Kulturnatten
2 oktober 2010
Kammarmusik,
konst, körsång,
jazz, folkmusik.....

Julnatta

18 december 2010
Julmusik kvällen lång
till förmån för
Svenska kyrkans
internationella arbete
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SPEL´ UPP PÅ NYTT
MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Oskar Wedman

Förmodligen har alla som sysslar med sång och musik, vare sig det är yrkesmässigt eller
som hobby, inte så sällan fått höra: ”Vad du har det bra som kan spela och sjunga, det är
ingenting jag ångrar så mycket som att jag slutade med klarinetten”, eller ”att jag slutade
i kören”. Frågar man då efter orsaken kommer hela raden av tungt vägande skäl: studier,
arbete, familj, ny bostadsort, vågar inte för jag har inte spelat på länge och så vidare.
Detta är bakgrunden till att orkester, programråd och styrelse gör en konsert med och
för mer eller mindre ringrostiga musikanter. Men vi gör det också i högsta grad för publiken. Vi gör det för att du som sitter på åhörarplats skall gå hem med känslan: Vad det
är härligt med levande musik!
Vi tror vi kommer att lyckas.

B ACH • BELLM AN • BE R NST E I N • M F L

Oskar Wedman
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Tjäna 600 kronor
Den som köper abonnemang för
årets 9 konserter gör en fin affär.
För årets konserter blir förtjänsten
600 kronor jämfört med
ordinarie pris.
(Kortet får överlåtas exempelvis
till barn/barnbarn).

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
www.ornskoldsviksmusiksallskap.se
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INTERNATIONELLA ARTISTER
NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
DIRIGENT: Sarah Ioannides
CELLOSOLIST: Jacob Koranyi

Sarah Ioannides, har cypriotiska och skotska anor, är född i Australien men
uppvuxen i England och har fått sin musikaliska utbildning i Oxford samt vid
Juilliard School i New York, där hon tog sin Master i dirigering. Hon har dirigerat en lång rad orkestrar, The Royal Philharmonic Orchestra, Consertgebouw i
Amsterdam och Los Angeles Philharmonic Orchestra för att nämna några samt
turnerat över fem kontinenter.
Den svenske cellisten Jakob Koranyi har erövrat en lång rad priser, bland annat
Svenska Solistpriset 2006. Frågan är dock om inte den allra finste utmärkelsen
kom 2009 när han fick ett specialpris för bästa framförande av Shostakovitjs första cellokonsert vid Rostropovich-tävlingen i Paris. Helt klart är att vi får lyssna
till en ung musiker i början av sin internationella karriär.

TARR OD I • T JAJK OVS K IJ • M O Z A R T

öm

na-Lena Ahlstr
Jacob Koranyi. Foto: An

Sarah Ioannides.
Foto: Mark Olencki
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M-real Husums fabrik 890 35 Husum
Tel. 0663-180 00
www.m-real.com
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FRÅN SLOW TILL JETFART
NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL
LELO NIKA TRIO
Lelo Nika, accordion
George Mihalache, cimbalon • Thommy Andersson, kontrabas

När Nordiska Kammarensemblen under förra säsongen gästade Nolan bjöds vi
på ett program med ”Slow music”, toner som bland annat skulle skänka harmoni
och livsglädje. Vi kommer säkert att känna det även i år - men med helt andra
medel. Den (extremt) virtuose accordeonisten Lelo Nika har besökt länet tidigare och dragit fulla hus varhelst han framträtt. Denna gång har han sin trio med
sig och vi kan lova att han bjuder upp till virvlande ekvilibristik i ”jetfart” men
också till smäktande romantik. Eftersom både Kammarensemblen och trion har
stor bredd i sitt musicerande kommer vi att få lyssna till en inspirerad blandning
av klassiska, jazziga och folkmusikaliska tongångar.

KLAS S IS K T • JAZ Z • FO L K M U SI K

Nordiska Kammarensemblen.

Lelo Nika.
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Tel 0660-29 45 30

www.sidensjosparbank.se

STÄMMER - JUSTERAR - RENOVERAR - BESIKTIGAR

Tel:
0730-51 36
29 69,
19, Mob:
Mob:0730-51
0730-5129
2919
19
Tel: 0660-29

HOS OSS HITTAR DU SMYCKET

GREENS GULD
STORGATAN 22 ÖRNSKÖLDSVIK 0660 121 00
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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
Den som köper abonnemang för årets 9 konserter gör en fin affär. För årets konserter blir förtjänsten 600 kronor jämfört med ordinarie pris.
(Kortet får överlåtas exempelvis till barn/barnbarn).

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
www.ornskoldsviksmusiksallskap.se
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Vidga vyerna

– läs humaniora på Kulturhögskolan
Kurser våren 2011
Kläddesign - från idé till färdig produkt 7,5 hp kvartsfart
P-O Enquist och Torgny Lindgren 7,5 hp kvartsfart
Angloamerikansk populärfiktion 7,5 hp kvartsfart

www.kulturhogskolan.se
Örnsköldsvik – Skellefteå – Lycksele
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STRÅLANDE RECENSIONER
UPPSALA KAMMARSOLISTER

Nils-Erik Sparf, violin • Klara Hellgren, violin
Bernt Lysell, violin • Susanne Magnusson, viola
Erik Wahlgren, cello

MO Z AR T • S CH UM AN N • B A R T O K
Uppsala Kammarsolister, en
av landets främsta stråkensembler, intar en särställning
i svenskt musikliv. Ensemblen har en omfattande verksamhet och samarbetar ofta
med intressanta och välrenommerade musiker. De har
även arbetat med bl a skådespelare och mimare. Slående är gruppens stiltrogenhet, oavsett om den framför
barock-, klassisk, romantisk
eller senare musik. Kammarsolisterna turnerar ofta i såväl
Sverige som utomlands och
får ständigt strålande recensioner. Musikerna anlitas regelbundet av Sveriges Radio
P2 för olika produktioner.
Uppsala Kammarsolister kan
också avnjutas på ett flertal
CD-inspelningar.
Uppsala Kammarsolister. Foto: Stewen Quigley
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Storgatan 18 • Örnsköldsvik
Tel. 0660-131 82

www.ekholms.se

HARJUS
Telefon 0660-101 70
Nygatan 4 • 891 21 Örnsköldsvik
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JAPANSK VÅR
NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
DIRIGENT: Johannes Gustavsson
SOPRANSOLIST: Elin Rombo

Den svenska våren brukar inte direkt vara i antågande i februari i våra trakter
men vintersolståndet, den 20 mars 2011, är passerad med god marginal... En
puff åt rätt håll får vi av de unga stjärnskott som nu besöker oss med Nordiska
Kammarorkestern. Värmlänningen Johannes Gustavsson blev den förste vinnaren av Svenska Dirigentpriset och har senare ”stått överst på pallen” flera gånger,
bl a i Italien med publikens pris vid Toscanini-tävlingen i Taormina. Han har nu
tillträtt som chefsdirigent för Kammarorkestern och vi ser fram emot ett spännande möte.
”Elin Rombo är en sopransensation som när som helst blir Sveriges svar på René
Flemming” utbrast SVTs recensent Camilla Lundberg efter en operapremiär;
SvD fyllde på med :”Elin Rombo är kvällens vokala sensation, smältande lyrisk
och sårbar”, och radions Kulturnytt: ”Rombo gör ett dundrande genombrott i de
större sammanhangen, en underbart stark och mezzodjup sopran”.

R AVE L • IR G EN S - J E NSE N

Johannes Gustavsson

Elin Rombo. Foto: Peter Knutson
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Kammarmusik i
Flygelsalen
Söndagen den 24 oktober, klockan 16.00
HÖSTKÄNSLOR
Emma Hagström, cello • Tommy Jonsson, piano

Torsdagen den 11 november, klockan 19.00
ROMANTISK MUSIK
Ulf Carlson, violin, fd konsertmästare i Hovkapellet
Wilhelm Carlson, diplomerad pianist
EDVARD GRIEG, TOR AULIN M FL

Söndagen den 21 november, klockan 16.00
PIANOAFTON
MICHAEL LINNÉ

Entré: 100 kr
Musiksällskapets Vänner 80:Skolungdom: 50:-

Arrangörer:
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KARLSSON • FREDRIKSSON OCH BÖSENDORFER

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Leif Karlsson
PIANOSOLIST: Lars G Fredriksson

Leif Karlsson blev tyvärr inte gammal som musikchef i Scenkonstbolaget men
däremot släpper han inte taget om Musiksällskapets orkester utan har samtyckt
till att åter gästa oss, denna gång för att bl a dirigera Beethovens pianokonsert nr
3 i c-moll med Lars G Fredriksson vid vår Bösendorfer-flygel.
Beethovens tredje pianokonsert intar en särställning inte bara för att det är
hans enda i moll-tonart utan för att den ofta jämförts med och ansetts påverkad
av Mozarts konserter i d- och c-moll. Den blev också en förebild för många andra tonsättare, exempelvis Brahms, vars första pianokonsert tydligt använder sig
av Beethovens verk som modell.
Bland återvändarna till Musiksällskapet har vi en klar favorit: Lars G. Fredriksson. Vi är naturligtvis tacksamma för att han alltid drar stor publik, men framför
allt gläds vi över hans briljanta musicerande, vare sig han framträder som solist
eller som ackompanjatör.

Foto: Maria Prytz

BEET H OVE N M F L

Leif Karlsson

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

Din butik när det gäller
• Belysning
• Elmaterial
• Hushållsapparater
• Tvätt
• Disk
• Kyl och frys
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SKOLUNGDOM
betalar
alltid bara
50 kronor
i inträde
till våra
konserter
och

BARN

går givetvis
gratis!

Företagshälsovård
för friskare företag

Med det
t
lokala ägande

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!

julklappstips

Björnavägen 48, Örnsköldsvik • Tel 0660-29 98 30 • www.humanresurs.se • info@humanresurs.se
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Våraboonnnseertemr ang
5k
700 kr
Vårkonsert

säsongsavslutning

250 kr

Ring tel 144 04 eller besök vårt kansli,
Ångermanlandsgatan 10 A
E-post: ovik.musik@telia.com
Hemsida: www.ornskoldsviksmusiksallskap.se
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OLYMPISKA TONER
KAMMARKÖREN SÅNGKRAFT
DIRIGENT: Leif Åkesson

Med sin seger i en internationell körtävling i Rom kvalificerade sig kammarkören Sångkraft från Umeå för Kör-OS som går av stapeln i Graz i Österrike.
sommaren 2011.Kammarkören är sedan mitten av 1970-talet en välkänd
profil i Umeås kulturliv. Kören behärskar en bred repertoar - konstmusik, jazz
och folkton - som sträcker sig över flera seklers vokala kompositioner. Kören
grundades av Nils-Erik Öhman, som med sin smakfulla känsla och musikaliska
inlevelse lade grunden till det speciella ”sound” Sångkraft är känd för.
Sedan 1990 är Leif Åkesson dirigent och konstnärlig ledare, och under hans
ledning har Sångkraft utvecklats till en kör av professionell rang. Leif har en
omfattande erfarenhet av körsång både som sångare och ledare och kanske är
det särskilt hans tid i OD under Eric Ericson som idag ger honom inspiration.
I den landsomfattande körtävlingen ”Toner för miljoner” vann Kammarkören
Sångkraft specialklassen och utnämndes därmed till svenska mästare i körsång.
En ny titel, ”Choir of the World”, kom några år senare efter seger i den prestigefyllda internationella körtävlingen ”Llangollen Musical Eisteddfod” i Wales.
De ”olympiska tonerna” blir nu basen i det program vi får lyssna till i Nolan.

Leif Åkesson

Sångkraft
25

Teaterprogram hösten 2010
Lördag

2/10

19.00

Lasse Berghagen

Riksteatern

Söndag

10/10

19.00

Färdknäpp

Teater V-norrl 150:-

Söndag

24/10

18.00

Kvinnans list

Riksteatern

300:-

Fredag

12/11

19.00

Hedda Gabler

Riksteatern

250:-

Riksteatern

200:-

Fredag 19/11 19.00 Diva
OBS! Föreställningen visas på Folkets Park!

350:-

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
Hemsida: www.oviksrtf.se
e-post: oviks.rtf@telia.com
Överblivna biljetter säljes i Folkans kassa på speldagen.
Folkan Teater förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
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KULTURSKOLECENTRUM
Kulturskolecentrum är kommunens kulturskola. Vårt huvuduppdrag är att organisera kulturverksamhet för barn och ungdomar
utom och inom skoltid. Kulturskolecentrum skall vara en mötesplats 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 skolbio, sång-, instrumental-, drama-, och danslektioner på olika nivåer samt verksamhet i orkestrar och körer. Vi finns i grundskolan som en resurs för
utvecklingen av en skapande skola.
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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www.backmans.se

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

Telefon 0660-795 00
www.swedbank.se/ornskoldsvik
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VÅRKONSERT
AVSLUTNING MED MUSIKSÄLLSKAPETS
ORKESTER
DIRIGENT: Jonas Nyström
SOLIST: Meddelas senare

Det är nu mer än 10 år sedan Jonas Nyström
för första gången stod på pulten för att leda
vår orkester i en konsert och alltsedan dess
har han dirigerat en eller flera konserter
varje år. Förutom att han då och då medverkar i hornstämman har han gjort och gör
en enorm insats med sina eleganta arrangemang till orkester och solister - inte för inte
anlitas han regelbundet att arrangera musik
till skivinspelningar, TV- och radioprogram.
Rikard Wolff och Nikolai Dunger hör till
de artister som haft ett nära samarbete med
Jonas och för att bara understryka hans musikaliska bredd: han har också utvecklat ett
nätbaserat verktyg för korister som innebär
att sångaren kan sitta hemma och öva stämma och sångteknik.
I skrivande stund är det inte spikat vem som
blir solist/programledare för vårkonserten,
men helt klart är att vi som vanligt kommer
att ha en verkligt publikdragande och folkkär artist på scenen.
Jonas Nyström

SWEDBANKS STIPENDIEKONSERT
Representant från banken kommer att dela ut ett
stipendium ”Till unga musikers förkovran”.
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Norrlands största
och mest miljövänliga
tryckeri!

Kolla in oss på:
www.agrenshuset.se

ABONNEMANG OCH BILJETTER
Vi har fasta platser, som Du väljer själv för hela spelåret.
Priset för 9 konserter är 1200 kronor. Alla bokade platser markeras
tydligt. Den som inte har abonnemang kan välja fritt bland övriga
platser.
Abonnemang och biljetter säljs i kansliet eller i kassan före konsert.
ABONNENT SKA HA INTAGIT SIN PLATS
SENAST 10 MINUTER FÖRE KONSERTENS BÖRJAN...

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.ornskoldsviksmusiksallskap.se

Funderar du på att byta bostad?
Kontakta
Nygatan 25, 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel. vx 0660 - 82 000 Telefax 820 35

Grafisk produktion och tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa 2010 / ao 54384

...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.

