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Tryggad återväxt
När Göran Carlsson flyttade till gården i byn Ås
i Kramfors väcktes hans intresse för skogen.
– Jag ser det som en investering för framtiden.
Dessutom får jag utlopp för mitt jaktintresse,
säger Göran.
Göran har tecknat flera större kontrakt med Holmen om
gallring och slutavverkning. Och i samband med beställningen av
återväxt – markberedning, plantor och plantering – fick Göran höra
talas om nyheten om vår återväxtgaranti, som är kostnadsfri vid
tecknande av ett avverkningsuppdrag.
– Återväxtgarantin är mycket värdefull, eftersom den även täcker viltbetning, torka och annat som är svårt att skydda sig mot.
Region Örnsköldsvik

Vi hjälper gärna fler att skapa en värdefull
skog. Läs mer på www.holmen.com

0660-37 74 00

Ärade publik!
”Musik kan påverka humöret och sinnesstämningen. Den kan få dig att känna dig
glad, upplivad, energisk, nostalgisk, avslappnad, ja i vissa fall till och med ledsen och
arg. Men musiken kan göra så mycket mer. Det finns krafter i den som många har
anat eller upplevt - krafter som faktiskt ät väldokumenterade, prövade i experiment
och bevisade. Musiken kan få oss att må bättre, såväl fysiskt som mentalt. Vissa ljud,
toner och rytmer, klassisk musik (särskilt Mozart) gregoriansk sång och viss jazz-pop
och rockmusik kan stärka intellektet, frigöra kreativiteten och på ett mirakulöst sätt
hela kroppen”.
Så insiktsfullt formulerar sig den amerikanske musikforskaren Don Campbell i
sin mycket uppmärksammade bok Mozarteffekten (1997). Vi är nog väldigt många
musikälskare som utan vidare skriver under på hans ord. Varför skulle annars musiken
i vår tid spela en så oerhört dominerande roll i människors liv?
Inför verksamhetsåret 2013-2014 kan det för Ö-viks musikvänner kännas stärkande
att ha ovanstående citat i minnet när stadens musiksällskap (ÖMS) tar nya tag inför sitt
125:e(!) verksamhetsår. Som framgår av programmet bjuds publiken på en blandad
men närande kost med både kammarmusikaliska och orkestrala inslag, kulminerande i maj med en egen jubileumskonsert (3/5) och med Nordiska Kammarorkestern
(30/5) med pianofenomenet George Li, känd och älskad efter sina två tidigare besök.
Nytt för året är att ÖMS på försök etablerat ett samarbete med Pingstkyrkan, vilket
gör att vi kan ha de flesta konserterna i denna för muikaliska ändamål utomordentliga kyrka.
Därutöver kommer vi att använda det uppfräschade och vackra Rådhuset för
några kammarkonserter.
Om detta kan bidra till fler abonnenter och över huvud taget till större publiktillströmning vore mycket vunnet, såväl ekonomiskt för ÖMS som allmänkulturellt
för Ö-vik som kommun.Vi har verkligen en stolt musikalisk tradition att förvalta och
det är alla musikvänners plikt och ansvar att se till att den får leva vidare. Så sker bäst
genom flitiga besök på våra musikaliska arrangemang, stora som mindre.
Låt mig så avsluta mina välkomstord med ytterligare några pregnanta Don Campbell-citat ur hans läsvärda bok:
”Musikens kraft kan plocka fram dimensioner av vårt liv vilka ligger bortom den
grundläggande hälsan och välbefinnandet.”
”Musiken når på ett fantastiskt sätt de djup i hjärnan och kroppen som får många av
systemen i det undermedvetna att reagera och visa sig.” ”Musiken är en helig plats,
en katedral så storslagen att vi kan känna universums enorma rymd, men den är
också en lite koja som är så enkel och privat att ingen av oss kan tränga in i dess
djupste hemligheter...Från livet första skrik omges vi av ljud och vibrationer. Den är
själva skapelsens ursprungliga andetag, den väv av vilken liv, drömmar, själar och
stjärnor till syvende och sidst är vävd av”.

Lars Sundman
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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
126 51
Viktoriaesplanaden 13A, Örnsköldsvik
Olofsson Anders
Nytorgsgatan 3 A, Örnsköldsvik
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149 00

Örnsköldsviks Musiksällskap
STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER
Ordförande
Vice ordförande
Kanslist
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

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

Suppleanter

Susan Axelsson
Terese Antonsson
Sören Öberg
Lars Sundman
Sören Kvist
Johannes Lindh
Kristina Perbo
Monika Sundlöf
Ulf Wedin
Oskar Wedman
Sören Kvist
Sören Kvist
Terese Antonsson
Dirigent och programråd
Alexandra Johansson/Johannes Lindh
Johannes Lindh
Ulf Wedin

Programråd

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

Eva Mörtberg
Åke Wiström
Vakant

Valberedning

Elisabeth Strömbäck, sammankallande

Omslagsbilden: Johannes Gustavsson

Foto: Lia Jacobi.
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Konsertbesökare
Parkera under tak i
Paradisgaraget
Mitt i stan
2 timmar - 10 kronor

PERDIDO JAZZ & BLUES
Program hösten 2013
Fredag 20/9
Fredag 4/10
Fredag 18/10
		
Fredag 8/11
Lördag 9/11
Fredag 15/11
Fredag 29/11
Fredag 6/12

Peter Getz (Stans son) & Stockholms Jazztrio
Eddie Gomez kvartett, med bl a världstrummisen Billy Drummond
Janne Ersson Monster Big Band och Michael Sommerville hyllar
Nat King Cole, Frank Sinatra och trummisen Buddy Rich (Folkan)
Ev. POMBO - en ungdomsgrupp, och ev. på Sliperiet
Jazzcafé med Staffan Öbergs Septett i Arnäs Församlingshem, kl 14.00
Wambezi och Curley Camel - två grupper denna kväll
Henrik Gad kvartett
Sven Zetterberg Bluesband

Alla konserter på Brux. Starttid 20.00.
Förköp och bordsbeställning Brux 0660-752 23
Med reservation för ändringar och tillägg
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RÅDHUSET SÖNDAG 15 SEPTEMBER KL. 17.00 • ENTRÉ: 100 KR

SÄSONGSPREMIÄR
I WIEN-KLASSICISMENS FAMN

Rune Andersen, piano, Christin Larsson, klarinett
Ulf Wedin, fagott , Anna Maria Wedman, oboe
Oskar Wedman, horn
Vad passar bättre än att få inleda jubileumssäsongen i Örnsköldsviks vackra
och nyrenoverade före detta rådhus, polishus och konstlokal som, efter
många års träda, nu konverterats till folkhögskola och därmed också blivit
tillgängligt för musikframträdanden.
Ensemblen bjuder på musik som har melodisk uppfinningsrikedom som
gemensam nämnare och som inrymmer sångbara teman, raffinemang och
elegans, sublim skönhet - och ”nyvänlig modernism”.

HAYDN • SCHUMANN • MADSEN • MOZART
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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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NOLAN • SÖNDAGEN DEN 13 OKTOBER KL. 17.00 • ENTRÉ: 100:-

STOR MUSIK FÖR SMÅ ÖRON
En musikalisk resa för de minsta - och största
MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER
Dirigent: David Wahlén

KÖRLEK • SÅNGLUST • MIKROBERNA (FIOL)
Dirigent och konferencier : Cecilia Grönfeldt

Spelårets enda konsert i Nolan blir en betagande föreställning med vår
utvilade och topptrimmade orkester tillsammans med sjungande och spelande barn. Programmet bjuder på allt ifrån ödesmättade ackord, svepande
vals, sprittande marsch och skön epilog till betagande barnvisor. Det hela
hålls samman av konferensieren Cecilia, till vardags bland annat dirigent
för Körlek och Sånglust.

LARSSON • MOZART • STRAUSS • ROMAN • M FL

David Wahlen.

Cecilia Grönfeldt.
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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

”Vi tror på musikens kraft också!”

Glada samarbetspartners
med Örnsköldsviks musiksällskap
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PINGSTKYRKAN • FREDAGEN DEN 25 OKTOBER KL. 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

SIBELIUS VIOLINKONSERT
NORDISKA KAMMARORKESTERN
Dirigent: Johannes Gustavsson
Violinsolist: Guro Kleven Hagen

Möt det 19-åriga norska stjärnskottet Guro Kleven Hagen i ett av de mest
älskade glansnumren för fiol, Sibelius violinkonsert i d-moll, tillsammans
med Nordiska Kammarorkesterns konstnärlige ledare Johannes Gustavsson.
Konserten är det mest storslagna verket för violin och orkester som komponerats på nordeuropeiska breddgrader. Dessutom är verket det mest
inspelade och flitigast framförda av 1900-talets violinkonserter.
Guro har, trots sin ungdom (född 1994), redan visat att hon är en violinist
att räkna med både nu och i framtiden. Som 16-åring erhöll hon 2:a pris i
”The Eurovision Young Musician Competition” samt ”EMCYs Price for Music in the Menuhin Competition” , en tävling där många av världens bästa
violinister under 22 år deltar.

SIBELIUS • SVENDSEN (TVÅ VERK)

Guro Kleven Hagen
Foto: Cathrine Dokken

Johannes Gustavsson
Foto: Lia Jacobi.
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Metsä Board Sverige AB
Husums fabrik
896 80 Husum
Tel: 0663-180 00

www.metsaboard.com

Musikfestival	
  
27-‐28	
  juni,	
  2014	
  
Arnäs	
  kyrka	
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RÅDHUSET TISDAGEN DEN 10 DECEMBER KL. 19.00 • ENTRÉ: 200 KR

JULENS PÄRLOR 2013
NORDISKA BLÅSARKVINTETTEN SUNDSVALL
Maria Garlöv Thorsell, flöjt • Maria Granberg, horn
• Anna Mc Gregor, klarinett, • Eva Lauenstein, oboe
• Sixten Lindström, fagott

December är förmodligen den månad då flest
människor får uppleva en
livekonsert på ett eller annat sätt och att Kvintetten
då ger sin version av julens
pärlor är lika självklart
som senap till julskinkan.
Så kom in i Rådhusets
värme och njut av denna
trivsamma anrättning.

Nordiska Blåsarkvintetten.
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Tel 0660-29 45 30

www.sidensjosparbank.se

STÄMMER - JUSTERAR - RENOVERAR - BESIKTIGAR

Tel:0660-29
0730-5136
2969,
19,Mob:
Mob:0730-51
0730-5129291919
Tel:
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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

Däck & Fälg

FÄLGSPECIALISTEN
Tel: 0660-101 21
www.dackladan.se
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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
Kandidatprogrammet i språk
Programmet för museer och kulturarv
Programmet för journalistik
Kulturanalysprogrammet
Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap

Nyhet!

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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PINGSTKYRKAN • TORSDAG DEN 23 JANUARI KL 19.00 • ENTRÉ: 200:-

CHRISTIAN LINDBERG
- en svensk musikexport

NORDISKA KAMMARORKESTERN
Dirigent och trombonsolist: Christian Lindberg
Vårens konsertserie inleds med ett kärt återseende då Nordiska Kammarorkesterns tidigare chefdirigent Christian Lindberg åter står på dirigentpulten. Christian som var chefdirigent 2005 - 2010 har betytt oerhört mycket för orkesterns
utveckling, inte minst genom de skivinspelningar och de turnéer som gjordes
under hans ledning.
Christian inledde sin musikaliska karriär som trombonsolist, och blev snabbt
världens första, på heltid, professionella trombonsolist. Christian har även blivit
framröstad av facktidskriften Brass Bulletin som en av 1900-talets mest betydelsefulla brassmusiker, vid sidan av namn som Miles Davis och Louis Armstrong,
och det har skrivits mer än 300 trombonkonserter till honom. I början av
2000-talet började Christian
även dirigera och komponera professionellt och numera
är han lika mycket kompositör och dirigent som
trombonsolist. Sedan 2009
är Christian chefdirigent och
konstnärlig rådgivare för den
nystartade Arctic Philharmonic Orchestra i Nordnorge.
Det råder inga tvivel om att
Christian är en svensk superstjärna inom konstmusik och
han reser ständigt världen
över och hans kalender är
fullbokad flera år framöver.

Christian Lindberg
Foto: Mats Bäcker
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TA KULTURTÅGET TILL ÖRNSKÖLDSVIK
Musiksällskapet i Örnsköldsvik har haft många, många besök av Norrlandsoperans
Symfoniorkester. Samarbetet fortsätter under Kulturhuvudstadåret då musiker ur
orkestern kommer till oss för kammarkonserter och för att spela med oss när vi har
vakanser på olika instrument
Vi är många musikentusiater i Ö-vik som gör kulturutflykter till Umeå. Under Kulturhuvudstadsåret vill vi gärna passa på att bjuda igen. Ta tåget till Ö-vik Då landar du på
Resecentrum och har 5 minuters promenad till Pingstkyrkan, en ur akustisk, scenisk
och publik synpunkt utomordentlig konsertlokal och kan njuta av exempelvis

CHRISTIAN LINDBERG – EN SVENSK MUSIKEXPORT 23/1, 19.00

Trombonisten dirigenten och kompositören tllsammans med Nordiska Kammarorkestern.

ÖRNSKÖLDSVIKS MUSIKSÄLLSKAP FIRAR 125 ÅR 3/5, 17.00

Örnsköldsviks Musiksällskaps Orkester som gästas av musibegåvningar med rötter
Nolaskogs som skapat sig karriärer med röst och instrument.

GEORG LI – GRIEGS PIANOKONSERT 30/5 19.00

Ungefär så här skrev en recensent senast Georges Li besökte vårt län:
”Att han än en gång skulle hitta till oss är väl för mycket att hoppas på.
Men likafullt en nåd att stilla bedja om.”
Gör en kulturresa till Örnsköldsvik. Vi som bor här kommer givetvis att på alla sätt
försöka inspirera släktingar, vänner och bekanta i exempelvis Umeå att besöka oss.
Men vi vill se många fler! Så ta tåget! Och ta gärna god tid på dig. Varför inte ligga
över på något hotell i centrum för att riktigt ha tid att njuta av vår natursköna och
dynamiska stad där du finner vackra och spännande vyer vart du än vänder blicken.
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PINGSTKYRKAN • SÖNDAGEN DEN 23 FEBRUARI KL. 17.00 • ENTRÉ: 100:

DE ALLRA LJUVLIGASTE TONER...
MUSIKSÄLLSKAPETS ORKESTER

Dirigent: Oskar Wedman
Solister : Anna Maria Wedman, oboe
Många tycker att oboen har den vackraste tonen bland symfoniorkesterns
instrument och sant är att den ofta får bära fram speciellt
utrycksfulla melodislingor.
I Musiksällskapets orkester är vi lyckliga nog att ha en stjärna som tidigt
visste att hon skulle spela blåsinstrument och sedan valde oboe..
Efter utbildning i Finland och nu senast på Kungliga Musikhögskolan i
Stockholm spelar hon nu med Arméns Musikkår och gör inhopp i Dalasinfoniettan, Norrlandsoperans symfoniorkester, Nordiska
Kammarorkestern - och hos oss.
Hornisten Oskar Wedman började att studera dirigering under sin tid vid
Musiklinjen i Mellansel och har sedan 2010 medverkat som repetitör och
dirigent för ÖMS. I sin tjänst som kantor i Arnäs församling leder han ett
flertal körer, bl a damkören La Chorale.

SÖDERLUNDH • MORRICONE • MOZART
Anna Maria och Oskar Wedman
Foto: Gerd Wedman
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Kammarmusik
Pingstkyrkan • 19 oktober • kl 18.00

KLASSISKT OCH ROMANTISKT
Medlemmar ur Accordandoensemblen, Umeå
• Andreas Olsson, violin • Fredrik Syberg, violin
• Pär Lindqvist, viola • Karin Bjurman, cello
• Jonas Olsson Hakelind, klarinett • Rune Andersen, piano

GRIEG • MOZART • SCHUMANN
Örnsköldsviks Rådhus • Mars • Datum meddelas senare

STOR MUSIK I DET LILLA FORMATET
Medlemmar ur Accordandoensemblen, Umeå
• Pepita Del Rio Sandborg, flöjt
• Maria Hellström, fagott • Rune Andersen, piano

DONIZETTI • BEETHOVEN • SAINT SAËNS
Själevads Kyrka • Maj • Datum meddelas senare

VÅREN GÅR I F-DUR
Musik i Själevads kyrka

Medverkande:
• Andreas Olsson, violin • Rune Andersen, piano
Kulturnatten
• Håkan Dahlén, orgel
1 oktober 2011
Kammarmusik,
konst, körsång,
jazz, folkmusik.....

BEETHOVEN • GRIEG • VIDOR
Ett samarbete mellan
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ARNÄS KYRKA • FREDAGEN DEN 21 MARS KL. 19.00 • ENTRÉ: 200KR

CONCIERTO DE ARANJUEZ
NORDISKA KAMMARORKESTERN
Dirigent: Anna-Maria Helsing
Gitarrsolist: Anabel Montesinos

Anabel Montesinos, en av Spaniens främsta kvinnliga gitarrister inom klassisk
musik, framför det kanske mest kända verket för gitarr och orkester. Hennes extraordinära spel hittas endast hos de allra främsta av instrumentets
utövare och hon har redan i unga år vunnit ett flertal priser, bland andra 1:a
pris vid ryktbara ”Francisco Tárrega Guitar Competition”.
Anna-Maria Helsing hör till de framstående talanger som kommit ur Leif
Segerstams dirigentklass vid Sibeliusakademin och utsågs direkt efter sin
examen till konstnärlig ledare för Uleåborgs Stadsorkester.
Det är med stor glädje vi kunnat förlägga denna konsert till Arnäs kyrka.
Den vackra kyrkan måste ur akustisk synpunkt vara närmast idealisk för
kvällen program.

HONEGGER • RODRIGO • RAUTAVAARA

Anna-Maria Helsing.

Anabel Montesinos.
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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 2013

16 sept Svenska kompositörer, 14 okt Rossini och Vivaldi,
18 nov Pärt och Bach, 9 dec Grieg

Lokal Gullängets kyrka måndagar 19.00.

Lyxig lördag i Gideå - bussresor ordnas till opera Gideågården, direktsänd från Metropolitan
i New York : 7/9 , 5/10, 20/10, 9/11, 6/12
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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Barn
och
skolungdom

GRATIS
UPP
TILL
19 ÅR
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Ta tåget till kultur och konferens
Passa på att göra din konferens till en upplevelseresa.
Vi på Umeå Folkets Hus hjälper dig att paketera din konferens
i samband med en konsert, teater, opera eller den föreställning du önskar.
Kontakta oss så berättar vi mer: 090-15 62 30
Kultur och konferens, allt på samma ställe.

julklappstips
Vårabonnemang
5 konserter

750 kr

JUBILEUMSKONSERT
2014-05-03

150 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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PINGSTKYRKAN • LÖRDAGEN DEN 3 MAJ KL. 17.00 • ENTRÉ: 150 KR

JUBILEUMSKONSERT
Musiksällskapets Orkester

MED FÖRSTÄRKNINGAR
Dirigent: Jonas Nyström

Gästartister: Riksspelmannen Anders Eriksson, hovkapellisten Håkan Olsson,
sopranen Emma Rönnlund, dvs sångare och musikanter med rötter i Övik.
Och fler kommer säkert...
Programrådet funderar sedan länge över detaljutformningen och enligt
senaste rapporter lutar det åt en kavalkad över musik som under åren speciellt
slagit an på publiken. Och, känner man Jonas Nyström rätt,
blir det ett eller annat mästerligt arrangemang som inte hörts tidigare.
Konserten blir under alla omständigheter

pampig och festlig, roande och gripande
- och givetvis fullsatt!

Swedbanks stipendiekonsert

Representanter från banken delar ut stipendium
”Till unga musikers förkovran”.

Jonas Nyström

Emma Rönnlund
Foto: Katarina Widell/Lars
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  19.00	
  

*	
  

När	
  katten	
  är	
  borta	
  

Riksteatern	
  

Lö	
  19/10	
  kl.	
  19.00	
  

	
  

Perdido	
  jazz	
   	
  

	
  Jazzklubben	
  

Ti-‐On	
  22/10	
   	
  

*	
  

Glesbygdsliv	
  	
  Norrdans	
  

	
  Scenkonstbolaget	
  

Fr	
  25/10	
  kl.	
  19.00	
  

	
  

Grottmannen	
  

Lars	
  T	
  Johansson	
  
Ulf	
  Ödmark	
  

	
  

Lö	
  26/10	
  kl.	
  19.00	
  

	
  

Folkmusik	
  

On	
  30/10	
  kl.	
  19.00	
  

	
  

Tribute	
  to	
  Charlie	
  

	
  

Robert	
  Wells	
  

On	
  20/11	
  kl.	
  19.00	
  

	
  

Pappan	
  

Henrik	
  Hjelt	
  

	
  

*Arrangör:	
  Örnsköldsviks	
  Riksteaterförening,	
  scenpass	
  gäller	
  
	
  	
  
Bli	
  medlem	
  i	
  Örnsköldsviks	
  Riksteaterförening	
  så	
  får	
  du	
  rabatt	
  på	
  biljetter	
  till	
  höstens	
  
föreställningar.	
  
Biljetter	
  kan	
  köpas	
  på	
  Ticnet.se	
  eller	
  hos	
  Örnsköldsviks	
  Turistbyrå	
  i	
  Arken	
  Lasarettsgatan	
  5	
  
Ev	
  kvarvarande	
  biljetter	
  säljs	
  på	
  Folkan	
  Teater	
  innan	
  föreställning.	
  
Örnsköldsviks	
  Riksteaterförening	
  förbehåller	
  sig	
  rätten	
  till	
  ändring	
  i	
  programmet	
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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.

Välkommen att besöka oss!

Kulturskolan
Viktoriaesplanaden 31
891 35 Örnsköldsvik
Tel: 0660-882 77
mail: kulturskolan@ornskoldsvik.se

Besök vår hemsida:
www.ornskoldsvik.se/kulturskolan
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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

Välkommen in
under eken du med!
Hos oss får du den service och
goda råd som du efterfrågar.
Vi finns i Örnsköldsvik,
Bjästa och Bredbyn.
Ring oss på tfn 0660 – 795 24.
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PINGSTKYRKAN •FREDAGEN DEN 30 MAJ KL. 19.00 • ENTRÉ: 200:

GEORGE LI - GRIEGS PIANOKONSERT
NORDISKA KAMMARORKESTERN SUNDSVALL
Dirigent: Johannes Gustavsson

För tredje gången gästar den fantastiske pianisten George Li (född 1995)
Nordiska Kammarorkestern. Och för andra gången är det orkesterns konstnärlige rådgivare Johannes Gustavsson som dirigerar. På programmet står
Edvard Griegs pianokonsert i a-moll och dessutom Robert Schumanns första
symfoni, Vårsymfonin.
Att George, som kan välja och vraka bland erbjudan från orkestrar runt om
i världen, åter gästar Nordiska Kammarorkestern kan nog bara tillskrivas att
han trivs med orkestern och att han alltid blivit väl mottagen av publiken
i vårt län. Så här skrev Sundsvalls Tidnings recensent Susanne Holmlund
senast George Li gästade oss: ”Att George Li, med den lysande framtid han
går till mötes, skulle hitta till lilla Sundsvall än en gång i sitt pianistliv är
kanske för mycket att hoppas på. Men likafullt en nåd att stilla bedja om.”

EDVARD GRIEG • ROBERT SCHUMANN

George Li.

Foto: Mårten Englin.
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Våra kunder syns.
Med spetskompetens och bred kunskap inom
grafisk produktion och marknadsföring, får vi
våra kunder att synas.

Mina
Minaafﬁscher
afﬁscher
Jag
Jagﬁck
ﬁckenkelt
enkeltutut
och
ochprogramblad
programblad annonser
annonseri tryck,
i tryck,
! !
blev
blevjättebra
jättebra
mail
mailoch
ochsms!
sms!

Jagﬁck
ﬁckhjälp
hjälp
Jag
medenenbra
bra
med
marknadsplan!
marknadsplan!

Jag
Jagﬁck
ﬁckhjälp
hjälpmed
med
allallannonsförsäljning
annonsförsäljning
tilltillmagasinet!
magasinet!

Minaannonser
annonser
Mina
Jagﬁck
ﬁcktusen
tusen
Jag
gårututi både
i bådetryck,
tryck, intresserade
går
intresseradekunder
kunder
mailoch
ochsms!
sms!
mail
minmonter!
monter!
tilltillmin

SYNS DU? Hör av dig för en genomgång av ditt företag.
0660-29 99 00, www.agrenshuset.se
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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.
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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
www.maklarhuset-ornskoldsvik.se

Grafisk produktion och tryck: Ågrenshuset Bjästa 2013

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

