GENERALPROGRAM
2012–2013

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!
Få svenskar torde ha undgått att notera att det i år (2012) gått 100 år sedan August
Strindberg lämnade jordelivet. Denne store diktare, älskad och omstridd både under
och efter sin levnad, besatt stora kunskaper på många områden. Musiken var inget
undantag, vilket lämnat talrika avtryck i hans litterära alster, både i prosaböcker och,
inte minst, i dramatiken.
Musiken fick för den äldre Strinberg en snarast överjordisk, metafysisk prägel - den
kan enligt honom förmedla minnen ”från ett tillstånd, efter vilket varje människa
i sina bästa ögonblick längtar åter”. Genom tonernas värld öppnades för honom,
liksom för så många andra, ”en annan värld av renhet och skönhet”. Särskilt högt
värderade Strindberg Beethoven, vars ofta högdramatiska och mångskiftande musik
han uppfattade som skriven av en själsfrände.
Även Ö-vikspubliken har under spelåret 2012-2013 möjlighet att att avnjuta minst
ett par av Beethovens mästerverk, nämligen hans Pastoralsymfoni (1/3) och den
femte pianokonserten, ”Kejsarkonserten”, med en solist från länet, Mona Kontra
(24/5).
I övrigt har styrelsen som vanligt eftersträvat en omväxlande och närande musikalisk meny till publikens fromma. Inte minst gläds vi åt Musiksällskapets och stadens
egen symfoniorkester, som svarar för tre konserter under spelåret. Det är härligt att
vi har en så kvalificerad ensemble och så drivna dirigenter i vår stad!
Av mycket stort värde fäör oss är samarbetet med Scenkonstbolaget, vars varierade
utbud gör det möjligt för oss att upprätthålla traditionen med ett stort antal konserter.
Proffsmusikerna i Nordiska Kammarorkestern Sundsvall (NKO) och dess avknoppade kammar- respektive blåsarensemble utgör en garanti för högststående konstnärlig standard.
Vi önskar alltså alla musikvänner i Örnsköldsvik hjärtligt välkomna till våra konserter och erinrar om att vi erbjuder en abonnemangsserie med följande faciliteter: Ett
paket mede utvalda konserter, en egen bestämd plats vid alla konserter samt drygt 25
procents rabatt jämfört med priset för lösa biljetter. Och det kanske viktigaste,
med ett abonnemang kommer du iväg - du har ju redan betalt biljetten!
Och så till sist gamle August igen. I dramat Advent spelas i slutet ett stycke för
harpa.
Rollfiguren Den Andre (=Djävulen själv) tackar harpisten: Tack, min fru, för musiken, det dövar smärtan och väcker minnen om ett bättre, även hos en osalig.
Osalig eller inte, nog kan den musik som fått klassikerstatus ibland göra det lättare
för oss åhörare att andas på vår vandring i jämmerdalen.

Lars Sundman
3

Dina tänder i privata händer • Klokt val
TANDLÄKARNA
I ÖRNSKÖLDSVIK
MEDLEMMAR I SVERIGES TANDLÄKARFÖRBUND

Mottagning enligt överenskommelse.
Ring 112 för besked om jourhavande tandläkare

Börjegren Ann-Kristin
J. Westberg Ulla
Storgatan 25, Örnsköldsvik

21 17 50

Tandhälsan
Hellström Fredrik
Nygatan 2, Örnsköldsvik

164 00

Markgren Per
Lasarettsgatan 25, Örnsköldsvik

142 65

Mosavi David
126 51
Viktoriaesplanaden 13A, Örnsköldsvik
Olofsson Anders
Nytorgsgatan 3 A, Örnsköldsvik
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149 00

Örnsköldsviks Musiksällskap
S TY R E LSE OC H FUNK TI O NÄRER
Ordförande
Vice ordförande
Kanslist
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Vakant
Lars Sundman
Ewa Persson
Ewa Persson
Staffan Wernberg
Maud Bjuggstam
Lars Lundmark
Oskar Wedman
Emma Hagström

Adjungerad

Rune Andersen

Suppleanter

Susan Axelsson
Terese Antonsson
Sören Öberg

Programråd

Lars Sundman
Sören Kvist
Johannes Lindh
Kristina Perbo
Monika Sundlöf
Ulf Wedin
Oskar Wedman

Notintendent
Orkesterintendent
Orkesteransvarig
Konstnärlig ledning
Konsertmästare
Repetitör, stråkar
Repetitör, blåsare

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

Revisorer
Revisorsuppleant

Eva Mörtberg
Åke Wiström
Vakant

Valberedning

Elisabeth Strömbäck, sammankallande

Omslagsbilden: Nordiska Kammarensemblen

Foto: Lia Jacobi.
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PARADISGARAGET
Parkera under tak
mitt i stan
2 timmar
10 kronor
www.ovikparkering.se

PERDIDO JAZZ & BLUES
Program hösten 2012
28.9
5.10

19.10
9.11
23.11
7.12

LaGaylia Frazier & Jan Lundgren Trio
Sydafrikagruppen
National Youth JazzBand (8 unga lovande musiker)
Gavin Minter Sextett
Jesper Kviberg Social Club of Music
Sara Pauses Kvartett
Veronica Mortensen Kvartett
Luzzeblues
Alla konserter på Brux. Starttid 20.00.
Förköp och bordsbeställning Brux 0660-752 23
Med reservation för ändringar och tillägg
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NOLAN LÖRDAGEN DEN 22 SEPTEMBER KL. 16.00 • ENTRÉ: 200 KR

SÄSONGSPREMIÄR
KLASSISK-ROMANTISK EFTERMIDDAG
Accordando-ensemblen
Andreas Olsson, violin • Pär Lindqvist, altviolin
Karin Bjurman, cello • Rune Andersen, piano
När hösten definitivt har gjort sitt intåg, vad passar då bättre än att bjuda på
några klangsköna verk som upptakt på säsongen. Vi har denna eftermiddag satt
den melodiösa, sångbara, vackra, spirituella och dramatiska musiken i centrum
med ett program som helt är hämtat ur den klassisk-romantiska stiltraditionen.
För utförandet svarar några medlemmar ur Norrlandsoperans Symfoniorkester
tillsammans med Rune Andersen, eminent norsk pianist och musikskribent som
till vår glädje valt att bosätta sig i Örnsköldsvik.

MOZART • BRAHMS • BEETHOVEN

Accordando-Ensemblen

Foto: Göran Jarmar.
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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.

NOLAN • SÖNDAGEN DEN 7 OKTOBER KL. 17.00 • ENTRÉ: 100 KR

FAMILJEKONSERT
Musiksällskapets Orkester
Dirigent : Jonas Nyström
Sånglust: Barnkammarkören, medlemmar ur Feminalen
Dirigent: Daniela Nyström Vid pianot: Michael Linne

Musiksällskapets orkester bjuder tillsammans med en stor skara sångare ur
barn- och ungdomskörer på en zoologisk kavalkad med musik ur bland annat
Saint-Saens’ ”zoologiska fantasi” Djurens karneval, ett verk som han skrev
1875. Verket innehåller hela 14 satser, varav den mest kända är många cellisters paradnummer: Svanen. Konserten bjuder i övrigt på vacker, intagande och
uppiggande musik av Gunnar de Frumerie och Georg Riedel.

Jonas Nyström.

Michael Linne.

Daniela Nyström.
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Tjäna 500 kronor
Den som köper
abonnemang för
årets 9 konserter
gör en fin affär.
För årets konserter
blir förtjänsten 500
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”.

David Lindgren Söndag den 14/4

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
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NOLAN • TORSDAGEN DEN 18 OKTOBER KL. 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

PIANOSOLIST I TOPPKLASS
NORDISKA KAMMARORKESTERN
Dirigent: Daniel Blendulf
Pianosolist: Love Derwinger

Pianist, dirigent och numera också författare (Godnatt ”en samling prosapoem”) ja, ingen behöver betvivla att Love Derwinger är en mångsidig konstnär. Än så länge är han naturligtvis mest känd som en av våra absolut främsta
pianister, men den recensent som tyckte att han borde ägna mer tid åt datorns
tangenter ser uppenbarligen möjligheter också på det litterära området.
Efter att cellisten Daniel Blendulf erövrade Svenska Dirigentpriset 2008 har
han snabbt etablerat sig som en av våra mest lovande dirigenter. Han har redan
intagit pulten framför bland andra Radiosymfonikerna och Hovkapellet och det
är med stort intresse vi ser fram mot hans besök i Örnsköldsvik.

LYNE • SJOSTAKOVITJ • SCHUBERT

Love Derwinger.

Daniel Blendulf.
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Metsä Board Sverige AB
Husums fabrik
896 80 Husum
Tel: 0663-180 00

www.metsaboard.com

Musikfestival
28-29 juni, 2013
Arnäs kyrka
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NOLAN LÖRDAGEN DEN 24 NOVEMBER KL. 16.00 • ENTRÉ: 200 KR

SLOW MUSIC
NORDISKA KAMMARENSEMBLEN
SUNDSVALL
Richard Kontra & Charlotte Fregelin - violin vakant - viola,
Christian Sahlin - cello , Anna Holm - kontrabas (vik),
Patrik Wendel - flöjt, Sanna Salomaa - oboe, Sølvi Stenmarck - klarinett,
Peter Liljenberg - fagott, Lars Ekernäs - horn, Mona Kontra - piano

Slow Music har blivit en av
Nordiska Kammarensemblens
mest uppskattade konserter
och är vid det här laget en
tradition. Lugn musik för dig
som vill ha lugn, helt enkelt!
Repertoaren består av en
mängd olika verk - allt från
kända klassiska mästerverk till
helt nyskriven musik. Den
gemensamma nämnaren för
all musik som framförs är
stillhet och lugn. Detta är
konserten för dig som vill
kunna njuta av meditativ
musik som ger utrymme för
både andrum och eftertanke.
Så luta dig tillbaka och ta det
lite lugnt en stund!
Nordiska Kammarensemblen.

Foto:Lia Jakobi.
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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
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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

HARJUS
Telefon 0660-101 70
Nygatan 4 • 891 33 Örnsköldsvik
www.harjus.com
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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
• Programmet för museer och kulturarv
• Programmet för journalistik
• Kulturanalysprogrammet
• Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap
• Kurser inom historia, språk, filosofi, kultur m.m.
Vill du veta mer?
www.humfak.umu.se • humaniora@adm.umu.se • www.facebook.com/humaniora.umu
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NOLAN • FREDAGEN DEN 15 FEBRUARI KL 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

PETER ASPLUND MEETS BERNSTEIN
NORDISKA KAMMARORKESTERN
DIRIGENT och ARRANGÖR: Mats Hållin

Peter Asplund, trumpet & sång • Jacob Karlzon, flygel
Hans Andersson, bas • Johan Löfcrantz Ramsey, trummor
”En fantastisk musiker som alltid spelar rakt från hjärtat”. Det handlar
om den skicklige jazztrumpetaren Peter Asplund som ska gästa Nordiska
Kammarorkestern. Peter Asplund har byggt upp en gedigen karriär och även
gjort sig känd som en skicklig jazzsångare. Tillsammans med sin kvartett, som
består av toppen av svenska jazzmusiker, tar de sig här an Leonard Bernstein,
det musikaliska geniet som mer än någon annan lyckades blanda stilarter
och former med integritet. Det blir musikaliska pärlor som ”I Feel Pretty”,
”Somewhere” och ”Tonight” ur West Side Story. En inspelning av kvällens
Bernsteinprogram gjordes 2010 och har av kritiker kallats ”en av seklets bästa
svenska jazzplattor”. Nu är det Västernorrlands tur att få uppleva dessa klassiska
tongångar i denna musikaliska tappning!

Medarrangör:

Peter Asplund.
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PINGSTKONSERT
ÖRNSKÖLSDSVIKS KAMMARKÖR
Dirigent: Helen Lundquist-Dahlén
Håkan Dahlén, orgel och piano
Rune Andersen, piano
Johannes Brahms:
Liebeslieder-walzer för blandad kör
och fyrhändigt piano op. 52
Preludium och fuga i g-moll, orgel
PAUS

Koralförspel ur op. 122, orgel
Liebeslieder-walzer för blandad kör
och fyrhändigt piano op. 65

Musik i Själevads
kyrka
SJÄLEVADS
KYRKA 27 MAJ KL 18.00
Kulturnatten
1 oktober 2011
Kammarmusik,
konst, körsång,
jazz, folkmusik.....
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Fritt inträde!

NOLAN • SÖNDAGEN DEN 24 FEBRUARI KL. 17.00 • ENTRÉ: 150 KR

BLÅSARE TAR (SIG) TON
MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Oskar Wedman
Solister: Rasmus Grip, trumpet, Sören Kvist, horn,

Fredrik Ljungdahl, flöjt
Bland musikerna i vår orkester har vi många skickliga instrumentalister som
då och då framträder som solister i olika sammanhang. Vi kan ju till exempel
nämna Sören Kvist, som spelade i Hovkapellet innan han slog ned sin bopålar i
Örnsköldsvik. I denna februarikonsert får vi lyssna till tre blåsare som med sina
toner kommer att förgylla vår eftermiddag.

Oskar Wedman.
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Kammarmusik i
Flygelsalen
Lördagen den 15 september
BRITTSOMMAR
NORDISKA KAMMARENSEMBLEN SUNDSVALL

JANUARI 2013
Medlemmar ur

ACCORDANDO-ENSEMBLEN
Karin Bjurman, cello,
Jonas Olsson Hakelind, klarinett
Rune Andersen, piano
Datum meddelas senare
Entré: 100 kr
Musiksällskapets Vänner: 80:Skolungdom: 50:-

Arrangörer:
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PINGSTKYRKAN • FREDAGEN DEN 1 MARS KL. 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

TRUMPETARE I VÄRLDSKLASS
NORDISKA KAMMARORKESTERN
DIRIGENT: Johannes Gustavsson
TRUMPETSOLIST: Tine Thing Helseth

Johannes Gustavsson är nu inne på sitt tredje år som konstnärlig ledare
för Nordiska Kammarorkestern Sundsvall. Efter flertalet utmärkelser har
han blivit allt mer eftertraktad som gästdirigent och exempelvis dirigerat
Radiosymfonikerna, Hovkapellet, Oslo Filharmoniska Orkester et cetera. Han
undervisar också i dirigering.
En ung stjärna som man utan större överdrift kan säga redan lagt världen för
sina fötter. Tine Thing Helseth har spelat runt om i Europa, i Japan och i USA
(Carnegie Hall!) trots att hon med sina 25 år ändå måste sägas vara i början av
sin karriär. Ett otroligt spännande möte väntar oss i Pingstkyrkan där vi också
för njuta av Beethovens 6:e symfoni, ”Pastoralsymfonin”.

NORGÅRD • BYSTRØM • BEETHOVEN

Tine Thing Helseth.

Johannes Gustavson.
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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 2012
17 sept Dvorak, 15 okt Stravinsky, Prokofiev, Sjostakovitj,
19 nov Verdi och avslutas 17 dec med Richard Strauss.
Lokal: Gullängets kyrka måndagar 19.00.
Lyxig lördag i Gideå - bussresor ordnas till opera Gideågården, direktsänd från Metropolitan
i New York 15/9, 13/10, 27/10, 17/11 och 15/12. Anmälan: 0660-533 72
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
bara
50 kronor
i inträde
till våra
konserter
och

BARN
går
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!

Björnavägen 48, Örnsköldsvik • Tel 0660-29 98 30 • www.humanresurs.se • info@humanresurs.se

julklappstips
Vårabonnemang
5 konserter

700 kr
Vårkonsert med
David Lindgren

250 kr

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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NOLAN • SÖNDAGEN DEN 14 APRIL KL. 17.00 • ENTRÉ: 250 KR

VÅRKONSERT
MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
DIRIGENT: Jonas Nyström
GÄSTARTIST: David Lindgren

Har vi inte haft ”lapp på luckan” förr lär vi ha det på denna vårkonsert. Vi har
lyckats boka in den superheta musikalstjärnan David Lindgren och vi kan väl
avslöja att den som ytterst ligger bakom ”klippet” är dirigenten och arrangören Jonas Nyström som redan har samarbetat med David. Förutom musicalroller (i bland annat Tyskland) har David Lindgren deltagit i ”Så ska det låta”
och ”Melodifestivalen”, turnerat land och rike runt samt dessutom erövrat
priser som ”Bästa showartist” och ”Bästa manliga huvudroll”.

Swedbanks stipendiekonsert

Representant från banken kommer att dela ut ett
stipendium ”Till unga musikers förkovran”.

David Lindgren.

Jonas Nyström.
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Teaterprogram hösten 2012
Lördag 1/9

”Sean Magnus Älskar Man”

Lördag 15/9

”Den förste turisten”

Regnbågsveckan

Torsdag 4/10 ”Vad skådar mitt norra öga”

RT
RT

med Ronny Eriksson
Lördag 13/10 ”Tribadernas Natt”

TVN

Måndag 22/10 ” Imitera”

RT

Fredag 2/11

”Ensamma hjärtan”

Söndag 18/11 ”Swedish Meatballs”

RT

med Carl-Einar Häckner
Söndag 2/12

”B.U.S”

RT

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 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, film-, instrumental-, teater-, bild-, 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
mail:kulturskolecentrum@ornskoldsvik.se
Besök vår hemsida:
www.ornskoldsvik.se/kulturskolecentrum
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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

Telefon 0660-795 00
www.swedbank.se/ornskoldsvik
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NOLAN • FREDAGEN DEN 24 MAJ KL. 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

MONA KONTRA SHI-YEON SUNG
NORDISKA KAMMARORKESTERN
DIRIGENT: Shi-Yeon Sung
Pianosolist: Mona Kontra

I fjolårets säsongpremiär hade vi första gången den koreanska dirigenten
Shi-Yeon Sung på pulten framför NKO. Hon föregicks av ryktet om att
vara en begåvning utöver det vanliga, bland annat efter att ha vunnit
”Sir Georg Solti International Conductors Competition” och efter att ha
dirigerat framstående orkestrar i exempelvis Japan, Tyskland och Spanien.
Väl på plats i Nolan tog hon publiken med storm och vi gläds nu över att
orkestern lyckats boka henne för ett nytt besök.
Som solist i Beethovens 5:e pianokonsert, får vi höra den alltid lika
inspirerade och inspirerande Mona Kontra. Det blir ett mycket spännande
möte när hon ger sig i kast med ”Kejsarkonserten”, ett av pianolitteraturens
mest älskade verk.

• FJÄLLSTRÖM
• BEETHOVEN
• MOZART

Shi-Yeon Sung och Mona Kontra.
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Norrlands största
och mest miljövänliga
tryckeri!

Kolla in oss på:
www.agrenshuset.se

DANS
FILM
MUSIK
TEATER
På hemsidan hittar du all information om våra
verksamheter, föreställningar och konserter.
Där finns biljettinfo, turnéplaner samt möjlighet att
titta på trailers, presentationer och kortfilmer.

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.

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

