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Våren 2016 i Västerås Konserthus – ett axplock:
Rymdklang, bredsvärd och stjärnor, hyllade röster och prisat
spel, hårda gitarrer och jazzig trumpet, trolleri och Balkansväng,
musikal och partaj – en säsong som har Så mycket bättre att
erbjuda!
Västerås Sinfonietta
5/1 Trettondedagskonsert med bal
Det är åter upplagt för en festlig afton i Konserthuset. Konserten har musikaltema, från Cats till
Mamma Mia. Solister är Gunilla Backman och Fred Johansson, dirigent är Anders Berglund.
26/2 Far and Away
Dra på rymddräkten och slipa bredsvärdet. Far and Away hyllar science fiction och fantasy. Orvar
Säfström, känd från Filmkrönikan, guidar oss genom drömska sagoklanger från Star Wars, Sagan
om ringen, Avatar och Harry Potter m fl.
28/4 Molly Kien
Sinfoniettans tonsättarprofil Molly Kien tar avsked med ett verk skrivet för Sinfoniettan och som
här uppförs för första gången.

Familjeföreställningar
15/1, 16/1 Snövit – The Musical
Bröderna Grimms klassiska saga omarbetad till en modernare version. Följ med in i sagans värld
och till slottet där den egensinniga drottningen, spelad av folkkära Nanne Grönvall, gör allt för att
stoppa Snövit. Superstjärnan Yohio spelar den charmiga prinsen.
10/4 Tobbe Trollkarl
Efter många år i TV4:s barnprogram och över 950 000 sålda ex av ”Tobbes Trollerilåda” så är
Tobbe en Joe Labero för de små!
17/4 Tårtsväng med Pippi och Beethoven
Hur bakar man en wienervalstårta? Var ligger Bergakungens sal? Och hur låter en bebisfiol?
Lönnebergakvartetten ger barnen ett spännande, lustfyllt och lättillgängligt möte med klassisk musik.

Klubbscen – för stående publik
6/2 Seinabo Sey har med en röst utan motstycke slagit stort såväl i Sverige som internationellt.
23/4 Graveyard. Bandet har hyllats och prisats och har turnerat med storheter som Motörhead, Iron
Maiden och Deep Purple.

Folk- och världsmusik
30/3 – 2/4 Folk- och världsmusikgalan 2016
Västmanlandsmusiken kan stolt presentera den Folk- världsmusikgalan 2016 i Västerås Konserthus.
Sveriges bästa artister, mässa, seminarier, möten och kringaktiviteter. Galakonsert lördag 2/4,
direktsänd i Sveriges Radio P2. Nytt för 2016 års gala är Nordic Showcase – en unik chans att möta
Nordens främsta folk- och världsmusiker. www.folkgalan.se www.nordicshowcase.se

14/4 Mahala Rai Banda
Balkansväng när det är som bäst! Mahala Rai Banda är ett rumänskt romskt band från Bukarest som
spelar Citybalkan – en storstadsmix med traditionellt romskt fiolspel och ackordeon blandat med
brass och en gungande rytmsektion. Club-orienterat, s k ”Balkan beats”.

Så mycket bättre…
Tre artister från TV4:s succéprogram gästar Konserthuset i vår…
21/2 Lisa Nilsson
Lisa Nilsson är en av Sveriges mest älskade artister. Under hennes dag i ”Så mycket bättre”, rörde
hon de andra artisterna till tårar med sin version av Niklas Strömstedts ”Vart du än går”. Lisa
Nilsson är aktuell med samlingsalbumet ”Ingen gör det bättre”.
3/3 Sven Bertil Taube: Hommage till vänner och min far
Med nya, hyllade albumet har Sven-Bertil Taube återvänt till den rika svenska vis- och poesiskatten
som i första utgåvan belönades med en Grammis. På albumet tolkas verk av vännerna Olle
Adolphson, Lars Forssell, Carl Fredrik Reuterswärd och Beppe Wolgers.
25/3 Miriam Bryant
Miriam Bryant har minst sagt utmärkt sig i höstens ”Så mycket bättre”. Hon ligger högt på
topplistorna med sina bidrag från programmet. Hennes klubbscensspelning är redan utsåld!

Dans
29/1 Andersson Dance & Scottish Ensemble: Goldbergvariationerna
Örjan Andersson, ledare för Andersson Dance i Stockholm, och Jonathan Morton, som leder Scottish
Ensemble, har gjort en egen tolkning av ett av Bachs mest välkända och mest tolkade stycken. Elva
musiker och fem dansare uppför Goldbergvariationerna i en helgjuten upplevelse.
5/3 Kvarnström & Leinonen: 3 x 3
I Susanna Leinonens verk SEE | OBEY konfronteras vi med en kraftfull syntes mellan film, dans,
musik och text. I Kenneth Kvarnströms verk TRE bildar tre män, tre objekt och tre scenografilösningar
några av utgångspunkterna – en föreställning med lite mer svärta, om gemenskap och individualism.

Jazz
12/3 Festijazz 2016
För tjugofjärde gången bjuder Jazzens Vänner upp till Festijazz med konserter, dans, mingel och
mat. Möjlighet att dansa till fyra olika orkestrar, varav tre storband, t ex Sandviken Big Band. Bland
artisterna: Caroline Wennergren & Leroy Armstrong, Isabella Lundgren och Peter Asplund.
5/4 Hannah Svensson/Alvin Queen Special Quartet
Hannah Svensson är en av Sveriges mest uppmärksammade jazz-sångerskor. Med sin far, gitarristen
Ewan Svensson, har hon kommit ut med ett par kritikerrosade cd-skivor.

Mat & musik i Foajén
10/2 Sky High
I snart 30 år och i över 4.000 gig har Clas Yngströms Sky High bjudit på sin gungande bluesrock,
såväl i Sverige som internationellt.
27/4 Josefina Paulsson och Jonas Åkerlund
Nyckelharpa, fiol, gitarr, säckpipa, fantasi och närvaro är några av ingredienserna. Både Josefina
Paulsson, västmanländsk riksspelman, och Jonas Åkerlund, Småland, är musikhögskoleutbildade
och starka traditionsbärare i modern tappning.

Kammarmusik
19/1 Apollon Musagète Quartet
Denna unga polska stråkkvartett är trippelt internationellt prisad av både kritiker och publik. Sitt stora
genombrott fick de när de utsågs att medverka i de europeiska konserthusens serie Rising Stars.
9/2 Gothenburg Combo
David Hansson och Thomas Hansy spelar själfull gitarrmusik, nyskrivet och gammalt, stor variation
och humor. Med ett stort antal turnéer i Sydamerika, Asien och Europa bakom sig är The
Gothenburg Combo idag en av Sveriges mest aktiva ensembler internationellt och nationellt.

Humor
30/1 Partaj på Turné!
Humorprogrammet Partaj har med vass satir och spöklika imitationer skämtat om och gestaltat
många av dagens svenska kändisar. Det var i Partaj som Reinfeldt träffade just Reinfeldt, Zlatan
bråkade med Isaksson och sköningarna i Café Bärs gav oss en anledning att fundera över stavningen
av ordet ”Tjäääna”.
24/4 Özz Nûjen & Måns Möller: Sveriges historia – den nakna sanningen
Efter de senaste succéerna med sina respektive föreställningar förenas nu två av Sveriges största
komiker: Özz Nûjen och Måns Möller. De tar sig an ämnet Sveriges historia och frågor som ”Har
Gustav Vasa egentligen åkt Vasaloppet?”, den eviga ”Rysskräcken – nu och då” och ”Hur blev
egentligen Sverige kristet?”

Hela vårens program presenteras i Konserthusets programtidning, se länken:
http://dmweb.v-tab.se/webpages/Konserthuset/KONS-151207.html
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spets och bredd samt husets starka lokala och regionala förankring. Västmanlandsmusiken erbjuder här ett stort
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