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KÄRA ABONNENTER OCH PUBLIK! 
Det är med glädje vi välkomnar er till ännu ett år med fantastiska konserter arrangerade 
av Örnsköldsviks Musiksällskap - konserter med vår egen orkester, mindre sättningar och 
gästande ensembler. Vi har glädjen att ha många skickliga musiker och ensembler lokalt! 
Några vi kommer möta är Veronica Janunger, Jonas Olsson Hakelind, Rune Andersen, Per 
Brudsten, Ivar Rugova, Örnsköldsvik Baroque och Höga Kusten Vokalensemble.

Säsongsstarten är en konsert med Nordiska kammarorkestern tillsammans med mannen 
som blivit framröstad som den främsta brassmusikern i historien! Christian Lindberg har 
under åren även hunnit bli erkänd som dirigent och tonsättare. 

Vidare under hösten har vi blandat programmet med små och stora musiker. 
I Peter och Vargen möter musikelever de professionella i Nordiska Kammarorkestern 
på scen. 

Vid julkonserten spelar inte mindre än tre orkestrar och en stor kör finns samtidigt i 
Pingstkyrkan. Garanterat storartade musikmöten!

Våren inleds med två konserter i mindre sättning. Först en bygdens son, pianisten 
Per Olsson, som ger en konsert tillsammans med sångerskan Matilda Sterby där vi bjuds 
på nordiska romanser. Strax därefter en trio med David Huang, Filip Dragund och Mikael 
Rudolfsson. David som bland annat gjort sig känd för att tillgängliggöra klassisk musik 
i sitt projekt ”Första parkett” spelar flygel i trion som ger programmet Metallmorfoser. 
Det blir både intimt och inspirerande.

När våren sedan står i full blom spelar musiksällskapets orkester upp till vårcaprice. 
Som alltid, en härlig avslutning på spelåret!

Nytt för i år är att du kan förköpa biljetter till de flesta konserterna via vår hemsida 
www.ovikmusik.se eller hos Östmans Musik. Biljetterna säljs via systemet Tickster.com

Passa på att köpa ett abonnemang!  De säljs vid de första konserterna under hösten 
och går också att få tag i på kontakt@ovikmusik.se , 0705-11 23 57 eller  Gerd Wedman, 
070-698 24 92.

Tag med en vän så ses vi på konsert!

David Wahlén, vice ordförande

Backmans Fastighets- & Företagsutveckling hyr ut och 
förvaltar ett antal bostäder, butiks- och kontorslokaler 
i centrala Örnsköldsvik. Välkommen att kontakta oss!
0660-185 75 | backmans.se

Örnsköldsviks Musiksällskap är ett av Sveriges äldsta och navet i det lokala 
musiketablisse manget och konserternas Örnsköldsvik. Nya konserter och 
musikaliska arrangemang presenteras löpande under året.

Lokal passion

Då vi satsar gör vi det noggrant. Oavsett om det gäller inredning av en mindre 
lägenhet eller kundanpassade lokaler 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. Eller som vår satsning på det lokala 
musiklivet genom Örnsköldsviks Musiksällskap, en verksamhet som  
har en stolt musikalisk tradition att förvalta. 

I det stora ger vi Örnsköldsvik möjligheter att utvecklas genom ett aktivt del
tagande i förnyelsearbetet. I allt vi gör vill vi skapa tydliga resultat. Det gäller 
även det vi gör för dig.



    

LÖRDAG 28/10 •  NOLASKOLANS AULA • 18.00  • 200KR

”EN RYSK PALETT” 
– NORDISKA KAMMARORKESTERN
En rysk afton där musiken spänner över 200 år! 
Här ger ensemblen prov på dess olika konstel-
lationer likt den ryska dockan vi ofta liknas vid.
Först ett solostycke av den nu verksamma kvinn-
lige kompositören Lera Auerbach Huvudnumret 
blir Musorgskij: Tavlor på en utställning. 
Ett 10 satser långt verk där varje sats beskriver en 
tavla. Här i ett arrangemang av Markus Källman 
för hela ensemblen om att visa upp hur fort en 
violinist kunde spela.

SÖNDAG 10/12  • PINGSTKYRKAN  • 17.00  • 200KR

JULKONSERT
Musiksällskapets orkester - Tillsammans 
med Stråk för alla, ungdomssymfoniker-
na och inbjudna körsångare. 
Även detta år ger Musiksällskapets or-
kester en julkonsert med extra allt. Årets 
största konsert! Förra årets konsert blev 
mycket uppskattad av medverkande och 
publik. I år gör vi en liknande konsert, om 
möjligt ännu större.
Den klassiska julmusiken står i fokus och 
det bjuds på några överraskningar.

Dirigent David Wahlén

PETER OCH VARGEN
En samarbetskonsert mellan Nordiska Kammar-
orkestern och El Sistema, Kulturskolan Örnsköldsvik.
Unga musiker spelar tillsammans med professionella
musiker och handlingen är spännande!

HÖSTENS KONSERTER

SÄSONGSSTART
 
Christian Lindberg och Nordiska Kammarorkestern
Dirigent och solist Christian Lindberg.
Luigi Boccherini:  Symfoni nr 6 (La Casa del Diavolo) 
Per Egland : Trombonkonsert den 100:e tillägnad Christian Lindberg (Uruppförande)
Andrea Tarrodi:  Zephyros. 
Antonin Dvorak:  Czech Suite.

FREDAG 8/9  • PINGSTKYRKAN  • 19.00  • 200KR 

TORSDAG 21/9 •  NOLASKOLANS AULA  • 18.30 •  200KR

SÖNDAG 1/10  • SJÄLEVADS KYRKA  • 18.00  • FRITT INTRÄDE

ROMANTIK MED LITET KRYDDA
 

Arrangörer: Svenska kyrkan, Själevads församling, Pingstkyrkan, 
Örnsköldsviks Musiksällskap.
4 5

Veronica Janunger, sopran, Jonas Olsson Hakelind, klarinett, 
Rune Andersen, piano.
Francis Poulenc: Sonat för klarinett och piano
Robert Schumann: Frauenliebe und -Leben, op. 42
Johannes Brahms: Sonat för klarinett och piano i f-moll op. 120 nr. 1
Louis Spohr: Sechs deutsche Lieder für eine Singstimme, 
Klarinette und Klavier op. 103.

SÖNDAG 22/10 • NOLASKOLANS AULA  • 17.00  • 200KR

HÖSTKONSERT 

Musiksällskapets orkester tillsammans 
med ensembler från Kulturskolan. 
Musikaliska möten i många olika genrer.

Dirigent Per Brudsten.

acer
Anteckning
För att vara konsekvent: punkt efter Wahlén.
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STOR SORTERING
• Kakel • Klinker • Vinylgolv • Våtvägg • Heltäckande • 

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

Nygatan 28 • ÖRNSKÖLDSVIK
Tel: 0660-837 00

www.nordiskakammarorkestern.se

- Charles Hazlewood

Man behöver inte 
åka till London för att 

uppleva en konsert 
i världsklass

Nordiska  
Kammarorkestern

Medlemskort betalas helst via plusgiro mellan 1/9 och 18/9. Pris 250 kr/vuxen,
150 kr/ungdom (födda 1997 eller senare).

Mer information:
Görel Brattström, ordf., 0660-37 55 08/070-369 14 60,Daniel Viström, 070-565 09 08

www.ornskoldsviksfilmstudio.se

21 sept  Sameblod  Amanda Kernell  Sve/Nor/Dan  2016
28 sept The salesman  Ansgar Farhadi  Ira/Fra  2016
5 okt  Citizen Schein  Kersti Grunditz Brennan  Sve  2016
  /Maud Nycander/Jannike Åhlund 
12 okt  Frantz  Francois Ozon  Fra/Tys  2016
19 okt  Vad döljer du för mig? Paolo Genovese  Ita  2016
26 okt  Heartstone  Gudmundur Arnar Gudmunsson  Isl/Dan  2016
2 nov  Dolda tillgångar  Theodore Melfi  USA  2016
9 nov  Kungens val  Erik Poppe  Nor  2016
16 nov  Efter stormen  Hirokazu Koreeda  Jap  2016
23 nov  Manchester by the Sea  Kenneth Lonergan  USA  2016
30 nov  Känslan av ett slut  Ritesh Batra  UK  2017

Örnsköldsviks Filmstudio
Program hösten 2017. Folkan, torsdagar kl 19.00.

Obs! Med reservation för ändringar:



GILLES APAP OCH 
NORDISKA KAMMARORKESTERN

Den konstnärlige ledaren som personifierar 
musikalitet spelar med Nordiska kammarorkestern 
i ett spännande och varierat program.

FREDAG 23/3 • PINGSTKYRKAN • 18.00 • FRITT INTRÄDE

HÖGA KUSTEN VOKALENSEMBLE 
MÖTER RUNE ANDERSEN 
Wilhelm Stenhammar: Vårnatt op. 30 nr. 2,
Johannes Brahms: 
Quartette op. 31, 64, 92 och 112 nr. 1–2 
samt Rhapsodien op. 79 för pianosolo.

Arrangörer: Svenska kyrkan, 
Själevads församling,
Pingstkyrkan och Musiksällskapet.

FREDAG 20/4 • PINGSTKYRKAN • 17.00 • 200KR

”EN DRÖM” – ROMANSER UR VÅR NORDISKA SÅNGSKATT
 
Matilda Sterby, sopran och Per Olsson, piano.
Lokale pianisten Olsson och sångerskan Sterby 
har givit många vackra konserter tillsammans, 
nu ger de en konsert med fokus på nordiska klanger.

VÅRENS KONSERTER

LÖRDAG 13/1 • ÖRNSKÖLDSVIKS FOLKHÖGSKOLA 
18.00 • 150KR

FREDAG 26/1 • PINGSTKYRKAN • 19.00 • 150KR

METALLMORFOSER

Trio Huang – Dragund – Rudolfsson.
En bländande pianist, en virtuos trumpetare och en genommusikalisk trombonist.

SÖNDAG 18/2 • NOLASKOLANS AULA  • 17.00 • 200KR

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER 
MED TROMBONSOLIST

Musiksällskapets orkester med trombonsolist Ivar Rugova. 
Musik av Eric Ewazen: Ballade
Steven Verheist: Capriccio 
Dirigent Oskar Wedman.

8 9

VÅRCAPRICE
Traditionsenligt bjuder Musiksällskapets orkester på vårcaprice 
med överraskning, ett musikaliskt tack för året och en härlig början 
på sommaren.

Dirigent  Rasmus Grip

LÖRDAG 5/5 • PINGSTKYRKAN • 18.00 • 200KR
FREDAG 2/3 • ARNÄS KYRKA • 19.00 • 150KR

BAROCKKONSERT

Den årliga barockkonserten i Arnäs kyrka 
med musiker ur Musiksällskapets orkester 
- Örnsköldsvik Baroque.

acer
Anteckning
Punkt efter Grip.
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	  	   	  29-30 juni & 1 juli 2018

Arnäs 
Musikfestival

Missa inte 2018 års operafest
9 juli-15 juli  i Nordingrå
Mer information och bokning:
www.hogakustenopera.se

Dido och Aeneas 13 och 15 juli 
Trivselkväll 14 juli
  

  

Operagala 9 juli
Musiksaga 10 juli 

Dragspelsopera 11 juli
Operaallsång 12 juli

Höga 

Kusten 

Opera

Varför inte ge bort ett presentkort 
på en konsert, ett abonnemang 

eller ett medlemskap i 
Örnsköldsviks Musiksällskap? 
Konsertpriserna ser du här i 

generalprogrammet, ett abonne-
mang kostar 1 200 kr och gäller för 

alla konserter hela säsongen. 
Ett medlemskap i 

Örnsköldsviks Musiksällskap 
kostar 200 kr/år. 

Tills vidare säljer vi presentkorten 
i kassan vid konserterna.

Presentproblem?

Blomsteratéljen 
Oskargallerian

 
0660-21 19 71
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MarjaLisa växte upp i ett musikaliskt hem i 
Luleå med musikintresserade föräldrar. Det 
var mycket sång och kör och hon började 
spela fiol som barn. Efter ett par år och en 
flytt till Umeå började hon mer och mer 
att hitta glädjen och den egna viljan till att 
spela. Detta ledde henne vidare till att spela 
i allt fler olika ensembler och orkestrar och 
att sedan studera på Framnäs folkhögskolas 
musiklinje i två år med klassisk violin som 
huvudämne. MarjaLisa bestämde sig dock 
för att musiken inte skulle bli hennes yrke 
utan utbildade sig till läkare – fortfarande 
med musiken och fiolen som ständiga följe-
slagare i bland annat medicinarspexen. 

Idag arbetar MarjaLisa som läkare i Örn-
sköldsvik och spelar i musiksällskapets 
orkester. Med familj och arbete blir det inte 

riktigt lika mycket musicerande längre, men 
den fritid som finns läggs till stor del på 
musik. 

MarjaLisa har en förkärlek för
1900-talskompositörer, barock- och folk-
musik. – Det är musik som berör mig, tycker 
hon. Favoriterna är bland annat de rumänska 
danserna av Bartok och musik av Lars-Erik 
Larsson, Bach och Britten. Klassicistiska 
stycken är kul för att det är en massa toner 
och fiolen får briljera.

Det finns ett stort musik- och kulturintresse 
här i stan, säger MarjaLisa. Musiksällskapet 
och orkestern är en del av en fast punkt i 
Örnsköldsviks kulturliv. Jag hoppas verk-
ligen att den ska få finnas kvar i många år 
framöver.

Musiksällskapets orkester är det så roligt att spela med för det 
är en seriös och kompetent orkester men det finns även plats att 
ha roligt och alla är välkomna, det högt i tak, säger MarjaLisa. 
Det är klart att det ska låta bra, men det är också viktigt att få 
ha kul och att träffa andra med samma intressen. 
Jag spelar ju för att jag älskar det!

MarjaLisa Byhamre

– JAG SPELAR JU 
FÖR ATT JAG 

ÄLSKAR DET!   Kurser • Studiecirklar • Föreläsningar  
Kulturevenemang • Föreningsutveckling 

www.sensus.se / tel 0660-26 60 95

HÖSTENS TEATERPROGRAM 2017
Lö 30/9  19:00 ÖRTF Gryning - tid för goda nyheter Cecilia Kyllinge

Lö 7/10  19:00  This Time! Maria Möller Maria Möller

Sö 8/10  18:00 ÖRTF Han ska bli min! Nöjeshunden

Lö 14/10  19:00 ÖRTF Körsbärsträdgården Teater V-Norrland

Sö 22/10 18:00  That’s all right - Kingen Westpointevent

Fr 10/11  19:00 ÖRTF Danslektionen V-bottensteatern

Lö 11/11  16:00 Barn Ronja Rövardotter Kultkompaniet

Sö 12/11  13:00 Barn Ronja Rövardotter Kultkompaniet

Lö 18/11  19:00 ÖRTF Var är mitt hem Riksteatern

Ti 28/11  19:00 ÖRTF Under (är jag) bar Gluggproduktion

Lö 2/12  19:00 ÖRTF Vi som bor här Riksteatern

LUNCHTAJM PÅ FOLKAN TEATER!
Ti 19/9  12:00 Jenny Holmgren Band Jenny Holmgren

Ti 24/10  12:00 Stina Joza - Anders Svedberg Stina Joza

Ti 21/11  12:00 G.U.B. Band G.U.B. Band

 Örnsköldsviks Riksteaterförening 
Folkan Teater

Arrangör: Örnsköldsviks Riksteaterförening (ÖRTF), scenpass gäller.
Örnsköldsviks Riksteaterförening förbehåller sig rätten till ändring i programmet.
Bli medlem i Örnsköldsviks Riksteaterförening. Ditt medlemskap ger dig rabatter 
på flera teatrar (www.riksteatern.se/medlemserbjudanden).

Köp biljetter på ornskoldsvik.riksteatern.se 
samt på Folkan Teater. Biljettpris är inklusive serviceavgift. 
Kvarvarande biljetter säljs på Folkan 1 timme innan föreställning.

BEHÖVER DU 
ANNONSPLATS?

Annonsera gärna 
i vårt general-
program som 

trycks i 1500 ex.
 och gäller från 

och med höst till 
och med vår.

Kontakta 
Örnsköldsviks 
Musiksällskap, 

telefon 
070-511 23 57
eller e-post:

 kontakt@ovikmusik.se
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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.  Gunhild Gröhn Hannell, tfn. 070-280 00 21
 Sekr. Monica Näslund, tfn. 533 72
 Kassör Ingegerd Vidstrand tfn.  21 16 41

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

Några år senare hade han börjat lyssna 
alltmer på radion och utsändningarna från 
orkestrarna i Norrköping, Helsingborg, Gö-
teborg, med flera och fastnade för klangen 
i hornen. Han ville också spela horn men 
fick vänta till tolvårsåldern, då fick han en 
trumpet. Fast besluten att ändå spela köpte 
han en lärobok och övade. Tvärs över gatan 
från skolan han gick på i Spånga fanns en 
gossorkester och Sören gick dit och fick 
spela med dem.

När Sören var 18 år köpte han ett efterläng-
tat horn och studerade hornspel under 
Gunnar Johansson. På lärarens inrådan sökte 
Sören till Kungliga Musikhögskolan och kom 
in, på horn!

Efter studietiden väntade uppdrag i många 
orkestrar och många upplevelser.

– En av de största upplevelserna var 1975-76 
när jag vikarierade på Kungliga Operan och 
vi gjorde en turné till Moskva. Där spelade 
jag åttonde horn och fjärde Wagnertuba 
när vi framförde hela Wagners Nibelungens 
Ring!

Kärleken drog Sören till Örnsköldsvik 1989 
och sedan dess har han spelat i Musiksällska-
pets orkester och i många olika konstellatio-
ner längs kusten.

 – Jag tycker att det betyder väldigt mycket 
för stan vi har Musiksällskapet och i synner-
het orkestern! En så gammal orkester ger en 
levande historik och det höjer hela kultur-
livet. Jag är glad att vara en del av allt med 
mitt horn.

Sören Kvist 

– JAG TRIVS BÄST 
I SYMFONIORKESTER.

När Sören var runt fyra år hörde han F8:ans musikkår 
spela på en tillställning i Stockholm. 
Där stod han som förhäxad och bara lyssnade till orkestern. 



Abonnemang: 
2017-2018 - 1200kr

Medlemskap i Örnsköldsviks musiksällskap - 200kr/kalenderår.
Bankgiro 662-5602

Swish 123-238 60 43

Beställ abonnemang: Gerd Wedman 070-698 24 92 eller via mail.
Mailadress: kontakt@ovikmusik.se

Hemsida: www.ovikmusik.se

Förköp av biljetter: 
Östmans Musik 0660-126 26, Fabriksgatan 16, Örnsköldsvik

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

”Vi tror på musikens kraft också!”

Glada samarbetspartners 
med Örnsköldsviks musiksällskap




