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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!

För tjugofemtalet år sedan berättade någon för mig att Skogsvårdsstyrelsen på 
Gotland hade dålig uppslutning till de avgiftsfria skogsexkursioner man som-
martid anordnade för turister. Istället för att lägga ner projektet bestämde man 
sig för att prova en variant: För det första infördes en anmälningsplikt, för det 
andra en avgift som betalades i förskott. Resultatet blev synnerligen lyckat med 
väsentligt fler deltagare - och kanske pågår exkursionerna än idag?

I den andan har Stockholms Konserthus i höst annonserat för sina abonne-
mangs-konserter: ”Med en konsertserie kommer du iväg”. Jag tror de flesta 
av oss upplevt just detta att ögonblickets lättja eller brist på inspiration kan få 
oss att avstå från den upplevelse det innebär att exempelvis gå på en konsert. 
Personligen har jag otaliga gånger när jag tvekat att ge mig iväg på ett evene-
mang av något slag på hemvägen  tänkt: Vilken tur att jag inte stannade hemma.

Fördelarna med en abonnemangserie är just de Konserthuset beskriver: Du får 
ett paket med utvalda konserter, din plats är bokad innan lösbiljetterna släpps, 
du sitter på samma plats vid varje konsert, du får rabatt (i vårt fall drygt 25 
procent) och - du kommer iväg!  

Från de musiker från när och fjärran som medverkar i våra konserter får vi 
praktiskt taget varje gång höra lovord om exempelvis mottagande och respons 
från publiken. Oftast har de också synpunkter på det totala konsertutbudets 
höga kvalitet. 

Faktum är att vi med god hjälp av bland annat Scenkonstbolaget år efter år 
kan erbjuda program som håller mycket hög klass med en rad världsmusiker på 
scenen. Ändå är Musiksällskapets främsta ändamål ända sedan starten 1989 att 
verka för att vi skall ha en symfonisk orkester i kommunen. Politikernas beslut 
att musiklärarna inte längre skall ha i sina tjänster att medverka i orkestern har 
inneburit en stor omställning. Men trots det har vi en entusiastisk skara musi-
kanter och administratörer av alla åldrar som tillsammans verkar för att vi skall 
fortsätta att spela.

Örnsköldsviks Musiksällskaps musiker och styrelse lämnar med varm hand 
över årets generalprogram i säker förvissning om att varje konsert bjuder en 
positiv upplevelse för den som tar vara på möjligheten. Så; välkommen att köpa 
abonnemang eller biljetter och välkommen på våra konserter.

Lars Lundmark
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TANDLÄKARNA
I ÖRNSKÖLDSVIK

   
       MEDLEMMAR I SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND 

Näslund Erland 21 17 50
J. Westberg Ulla
Storgatan 25, Örnsköldsvik

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

Markgren Per 142 65
Lasarettsgatan 25, 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



Örnsköldsviks Musiksällskap
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Ordförande Tommy Jonsson (tom. 11-08-31)
Vice ordförande Lars Sundman
Kanslist  Ewa Persson
Kassör  Ewa Persson
Sekreterare Staffan Wernberg
Ledamöter Maud Bjuggstam
 Lars Lundmark
 Anna-Maria Wedman

Suppleanter Gunhild Gröhn Hannell
 Ulf Wedin

Programråd Gunhild Gröhn Hannell
 Sören Kvist
 Johannes Lindh
 Kristina Perbo
 Monica Sundlöf
 Ulf Wedin
 Oskar Wedman
 
Notintendent Sören Kvist
Orkesterintendent Sören Kvist
Orkesteransvarig Terese Antonsson
Konstnärlig ledning Dirigenter och programråd
Konsertmästare Johannes Lindh
Repetitör, stråkar Johannes Lindh
Repetitör, blåsare Ulf Wedin

Revisorer Eva Mörtberg
Revisorsuppleant Vakant

Valberedning Elisabeth Strömbäck, sammankallande
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Omslagsbilden: Titti och Ehrling Foto: Anette Andersson.
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PERDIDOJAZZ & BLUES
Program hösten 2011

21/9	 ”Motown	Soul”,	Nils	Landgren,	Ida	Sand	och	Bohuslän	Big	Band
	 Folkan	teater.	Förköp Folkan teater.	 19.30
30/9	 Roger	Johansen	feat.	Georg	Riedel	and	the	Fine	Tether		 	
	 BRUX	 20.00
14/10	 Thorbjörn	Risager	Bluesband	from	Denmark,	BRUX	 20.00
28/10	 Jennifer	Brown	&	Andreas	Gidlund	Quartett,
	 ”A	song	for	Nina	Simone”.	BRUX	 20.00
11/11	 Neighbourhood.	BRUX	 20.00
12/11	 Jazzcafé	i	Arnäs	Församlingshem.	
	 Arnäs	Församling	medarr.	Perdido	 14.00
19/11	 Lars	Jansson	Trio,	Nordiska	Blåsarkvintetten,	Weberkvartetten.
	 Nolaskolan.	Samprod.	med	Ö-viks	Musiksällskap	 18.30
9/12	 Luzzeblues.	BRUX	 20.00

Reservation för ev. ändringar

Himlen kan vänta
– vi har platser i Paradisgaraget

www.ovikparkering.se
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NOLAN LÖRDAGEN DEN 10 SEPTEMBER KL.  16.00  •   ENTRÉ:  200:-

SÄSONGSPREMIÄR

Nordiska Kammarorkestern öppnar spelsäsongen med 2006 års vinnare av ”Sir Georg 
Solti International Conductors Competition”. Koreanskan Shi-Youn Sung, som anses 
vara en dirigentbegåvning utöver det vanliga.
Vi får också möta sångsolisten Jakob Högström, en av de mest intressanta av svenska 
barytonsångare inom det lyriska facket, för övrigt son till Michael Samuelsson. Jakob 
skapar genom träffsäker behärskning av text och scen alltid en stark publikkontakt.

SCHUBERT  •   PETTERSSON  •   MAHLER

Jakob 
Högström.

Shi-Yeon Sung. 

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
DIRIGENT: Shi-Yeon Sung

SOLIST: Jakob Högström, baryton



 

Kulturnatten
1 oktober 2011

Kammarmusik, 
konst, körsång, 
jazz, folkmusik.....

Musik i Själevads kyrka
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Tjäna 430 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

www.ovikmusik.se

Den som köper abonnemang för årets 9 konser-
ter gör en fin affär. För årets konserter blir för-
tjänsten 430 kronor jämfört med ordinarie pris.
(Kortet får överlåtas exempelvis till barn/barnbarn).
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VI MINNS HANS LEYGRAF

NOLAN SÖNDAGEN DEN 25 SEPTEMBER KL.  17.00  •   ENTRÉ:  180:-

I våras dog Hans Leygraf, pianist, pedagog, dirigent och tonsättare och en av 
Sveriges internationellt mest kända musiker. Han  föddes 1920 i Stockholm av 
tysk-österrikiska föräldrar och debuterade som barnstjärna redan på 20-talet. 

Sin sista konsert gjorde han i november 2010. Hans Leygraf  fick så små-
ningom sin bas i Salzburg där han var professor i pianospel vid Mozarteum och 
hjälpte många begåvningar, bland andra Hans Påhlsson, framåt i karriären med 
sin fåordiga men pricksäkra och utvecklande pedagogik.  Leygraf fortsatte dock 
som flitigt engagerad pianosolist runt om i världen. Örnsköldsviks Musiksäll-
skap gästade han vid åtskilliga tillfällen och det är med stor glädje vi nu kunnat 
engagera Leygrafs elev, vän och efterträdare som pianoprofessor i Salzburg, Ste-
fan Arnold,  för ett minnesprogram.

PIANOAFTON MED

STEFAN ARNOLD

Hans Leygraf. Foto: Eva Ekenberger

Stefan Arnold.

HAYDN  •   L ISZT  •   SCHUBERT  •  M FL
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ZOOMA IN MUSIKEN

NOLAN SÖNDAGEN DEN 16 OKTOBER KL.  15.00  •   ENTRÉ:  100:-

Kommer du ihåg Galaxer i mina braxer, barnprogrammet från 70-talet där vi 
lärde känna Kapten Zoom?
Barn idag känner också igen honom från 2000-talets tv-serier om Vintergatan. 

Nu får vi se sångaren, jazzmusikern och underhållaren
Anders Linder när han charmar både ung och gammal,  
i ett härligt familjeprogram där musiken zoomas in.

Med sig har han  den finurlige dirigenten och kom-
positören Per-Olof Ukkonen, en ny, spännande be-
kantskap för våra musiker i orkestern. 

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Per-Olof Ukkonen

UNDERHÅLLARE: Anders Linder

Anders LinderPer-Olof Ukkonen 
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M-real  Husums fabrik  890 35 Husum
Tel. 0663-180 00
www.m-real.com
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WORSHIP OF SELF

NOLAN LÖRDAGEN DEN 19 NOVEMBER KL.  18.30  •   ENTRÉ:  200:- 

NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN
LARS JANSSON TRIO
WEBERKVARTETTEN

Lars Jansson Trio.

Weberkvartetten. Nordiska blåsarkvintetten.

KLASSISKT  •   JAZZ  •   FOLKMUSIK

”Att kombinera jazz och det klassiska uttrycket är lockande. Musiken får fler 
färger, stämningar och dimensioner. Med min pianotrio i botten och med stråk-
kvartett och blåskvintett i tillägg finns en fantastisk musikalisk palett. Från enkla 
romantiska melodier, groove baserade rytmiska stycken till mer abstrakta tolv-
tonsserier.” /Lars Jansson.

Worship of self är en samproduktion mellan 
Scenkonstbolaget Musik och Musik Gävleborg.

Samarrangemang med PERDIDO JAZZ & BLUES
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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
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www.domsjoe.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.

Höglandsvägen 2, Örnsköldsvik  |  0660-823 05 • www.nki.se
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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
• Museologiprogrammet
• Programmet för Vetenskapsjournalistik
• Kulturanalysprogrammet
• Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap
• Kurser inom historia, språk, filosofi, kultur m.m.

Du som bor i Ö-vik, Lycksele eller Skellefteå kan också läsa Kulturhögskolans kurser som 
bygger på en kombination av modern distansteknik och sammankomster på plats.  
Vill du veta mer? www.humfak.umu.se • humaniora@adm.umu.se

Foto: Elin Berge
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KÖRSÅNG OCH ORGEL

Ö-VIKS KYRKA SÖNDAGEN DEN 29 JANUARI  KL.  15.00  •   ENTRÉ:  200:- 

ERIK WESTBERGS VOKALENSEMBLE
DIRIGENT: Erik Westberg

ORGELSOLIST: Markus Wargh

BACK  •   BRAHMS  •   GJE ILO  •   VASKS

Erik Westberg, f.n. professor vid Musikhögskolan i Piteå, bildade sin vokalen-
semble  1993. Den består av 16 sångare och medlemmarna är verksamma som 
solister, kyrkomusiker och musiklärare i norra Sverige och Finland. 

Förutom ett stort antal framträdanden i Sverige har sångarna genomfört ett 
trettiotal internationella turnéer. Musikkritiker i både Sverige och utomlands har 
speciellt framhållit perfektionen i  körklang och homogenitet. 

Efter utbildning vid bland annat Sibeliusakademin och Musikhögskolan i Piteå 
medverkar Markus Wargh ofta vid orgelfestivaler över hela världen och har gjort 
ett stort antal framträdanden i radio och TV.

Markus Wargh.Vokalensemblen. Foto: Peter Lundholm.
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RADIO/TV – HUSHÅLL                VERKTYG – INDUSTRIFÖRNÖDENHETER – BILDELAR

Tel. 143 00 Kapitalvaruhuset              Tel. 782 50 Industrivaruhuset
Nygatan/Strandgatan

Örnsköldsvik

EN LEVERANTÖR - ALLT DU BEHÖVER

Nordens ledande
industrikedja

Svergies största
vitvarukedja

Europas största
Radio/TV-kedja

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

NOLAN SÖNDAGEN DEN 26 FEBRUARI  KL.  17.00  •   ENTRÉ:  100:- 

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Peter Nygren

Solister ur orkestern

Många, för att inte säga de flesta, 
av orkesterns musiker har under 
advents- och jultiden spelat i olika 
sammanhang. När den tiden är förbi 
börjar ”allvaret” det vill säga repeti-
tionerna inför Musiksällskapets fe-
bruarikonsert. 

På dirigentpulten står denna gång 
Peter Nygren, till vardags trombonist 
och stämledare i Norrlandsoperans 
Symfoniorkester, men också verksam 
som dirigent. Han har tidigare kom-
mit ner från Umeå för att repetera 
med orkestern inför en konsert med 
annan dirigent - uppenbart med gott 
resultat,  eftersom musikerna önskat 
att han leder solistaftonens program. 

Vad som då skall spelas är i skrivan-
de stund inte bestämt, men säkert är 
att föräldrar, far- och morföräldrar, 
syskon, fastrar och farbröder, mostrar  
och morbröder, vänner och bekanta 
kommer att vara på plats för att 
lyssna till solo- och tuttiprestationer. 
(Tutti: Då spelar alla)

Peter Nygren.
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Entré: 100 kr
Musiksällskapets Vänner: 80:-

Skolungdom: 50:-

Arrangörer:

Kammarmusik i
Flygelsalen

Söndagen den 9 oktober, klockan 16.00
TILL JUSSI BJÖRLINGS MINNE
Mats Karlsson, tenor  •  Lowe Derwinger, piano

Bertil Bengtsson läser och berättar

Våren 2012
MICHAEL LINNÉ PIANO

Datum meddelas senare

Lördagen den 5 november, klockan 15.00
SLOW MUSIC

NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL
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GEORGE LI – VÄRLDSPIANIST

NOLAN TORSDAGEN DEN 15 MARS KL.  19.00  •   ENTRÉ:  200:-

NORDISKA KAMMARORKESTERN
DIRIGENT: Johannes Gustafsson

PIANOSOLIST: George Li

Det finns tillfällen i (konsert-)livet när man upplever något utöver det vanliga. 
När George Li gästade Nordiska Kammarorkestern hösten 2009 var det helt 
enkelt magiskt. 
Dirigenten, Christian Lindberg, berättade att både han själv och musikanterna 

vid första repetitionen blev totalt  överrumplade av vad den då 14-årige George 
presterade. Redan då var hans musikalitet och karisma helt unik och han gjorde 
också dunder-succe vid sina konserter i länet. 
När han nu är tillbaka är det som etablerad världspianist och skulle nu någon 

tvingas välja att bara gå på en enda konsert under spelåret, ja då skall man utan  
tvekan välja George Li. Dirigerar gör orkesterns nye konstnärlige rådgivare Jo-
hannes Gustafsson.

CHOPIN  •   NIELSEN

George Li. Foto: Linus Wallin. Johannes Gustafsson.
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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.

Serien ”Inblick i musikens värld” fortsätter hösten 2011.
12 sept. Händel • 10 okt. Pärt • 7 nov. Liszt • avslutas 5 dec.

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 29/10 och 3/12. Anmälan: 0660-533 72



SKOL-
UNGDOM

BARN

betalar 
alltid bara 
50 kronor 
i inträde 
till våra 

konserter
och

går givetvis 
gratis!



24

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
Galakonsert
säsongsavslutning

250 kr

julklapps  
 tips

Ring tel 144 04 eller besök vårt kansli, 
Ångermanlandsgatan 10 A
E-post: ovik.musik@telia.com
Hemsida: www.ovikmusik.se
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VÅRKONSERT

NOLAN SÖNDAGEN DEN 22 APRIL KL.  17.00  •   ENTRÉ:  200:-

MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Jonas Nyström

GÄSTARTISTER: Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson

De har sjungit och spelat tillsammans och med körer, jazzgrupper, dragspel, 
orgel, symfoniorkestrar, storband och framfört jazz, julsånger, schlager, visor, 
klassiska stycken och kabarévisor över hela Sverige och i Norge, Kanada, Spa-
nien, Thailand, Libanon... 

Recensionerna är ständigt översvallande, ja, förmodligen har Titti och Ehrling 
aldrig någonsin mötts av negativ respons. Och stort jubel lär möta dem när 
de i vårkonserten musicerar tillsammans med vår egen orkester och med den 
lysande multimusikanten Jonas Nyström på dirigentpulten.

Titti och Ehrling. Foto: Anette Andersson. Jonas Nyström.

SWEDBANKS STIPENDIEKONSERT
Representant från banken kommer att dela ut ett 

stipendium ”Till unga musikers förkovran”.
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Onsdag 21/9	 Motown	Soul	Perdido	med	bl.a.	Nils	Landgren	

Lördag 24/9	 ”Se	oss	flyga	över	scen....”	Klungan	

Söndag 25/9	 ”105	kurvor	i	Pajala-Hasses	liv”	av	Mikael	Niemi	Tornedalens	teatern

Söndag 2/10	 ”Operettens	förtrollande	värld”	Opera	Light	

Måndag 3/10 ”Of	(f)	course”	Norrdans	

Lördag 8/10	 ”Småstadsliv”	

Fredag 28/10	 ”Maria	De	Buenos	Aires”	Piteå	Kammaropera	

Måndag 31/10 ”Blåvingar”	Riksteatern	

Fredag 11/11	 ”Stenar	i	fickan”	Västerbottens	teatern	

Måndag 21/11 ”Mysteriet	Myrna	Vep”	Scenkonstbolaget

Teaterprogram hösten 2011

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

Kontaktpersoner: Åsa Andersson, Viktoria Svensson, 
Lasarettsgatan 26, 891 32 Örnsköldsvik, 

Tel: 0660-193 93
Hemsida: www.oviksrtf.se    e-post: oviks.rtf@telia.com

Överblivna biljetter säljes i Folkans kassa på speldagen.
Örnsköldsviks Riksteaterförening förbehåller sig rätten till ändringar i programmet.
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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 skolbio, sång-, instru-
mental-, teater-, bild-, och danslektioner på olika nivåer samt verk-
samhet 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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Telefon 0660-795 00
www.swedbank.se/ornskoldsvik

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

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

Nygatan	28	•	ÖRNSKÖLDSVIK
Tel:	0660-837	00
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GALAKONSERT

NOLAN LÖRDAGEN DEN 12 MAJ  KL.  16.00  •   ENTRÉ:  250:- 

NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
DIRIGENT & VIOLINSOLIST: Gilles Apap

OBOESOLIST: Eva Lauenstein

Två år efter sin bejublade föreställning i april 2010 får vi på nytt möta violin-
virtuosen och dirigenten Gilles Apap. Kammarorkestern har lyckats förhandla 
sig till ett samarbete med världsstjärnan Apap. Den främsta anledningen till att 
fransmannen lämnar sin bas i Californien för att besöka vårt län sägs för övrigt 
vara hans starka uppskattning av den respons han fick av orkester och publik 
under sitt första besök.

På programmet står bland annat en av de mest älskade solokonserterna, Men-
delssohns violinkonsert i e-moll. Fritz Kreisler lär ha uttryckt följande när han 
hört Jasha Heifetz spela den: ”Efter detta kan alla vi andra bryta våra stråkar mot 
våra knän.” Hur det blir med det efter Apas tolkning återstår att se... 

Vi får också höra  Eva Lauenstein i Bachs underbara konsert  för violin och 
oboe samt ett verk av Arvo Pärt. 

Eva Lauenstein. Gilles Apap.

CHOPIN  •   NIELSEN



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...

...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

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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