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Läge för fantastiska live-upplevelser i vår!
Med över 100 evenemang i Västerås Konserthus under våren hoppas vi att de flesta kan hitta
något av intresse. Här är ett axplock ur programmet:
7/2 Västerås Sinfonietta bjuder in till Discofeber i februari, med LaGaylia Frazier, Andreas Lundstedt
och Linda Pritchard, i en produktion signerad dirigenten och arrangören Hans Ek (tidigare bl.a. bakom
Bowie in Berlin). Det blir en stjärnspäckad soul-, funk- och discokväll med glitter & glam till 70-talets
mest klassiska discodängor. Efter konserten drar Clabbe af Geijerstam igång sin ”Rakt över disc –
The Party” i stora foajén för alla danssugna.
26/3, 28/3 Vi är stolta att kunna presentera Anne Sofie von Otter, vår världsberömda mezzosopran i
två konserter med Västerås Sinfonietta. Efter en 40-årig karriär har hon fortfarande ett fullbokat
schema på de stora opera- och konsertscenerna.
21/2 Bo Kaspers Orkester – 23:55 – Hjärtat håller takten. Fyra år har gått sedan folkkära Bo Kaspers
Orkester släppte albumet ”Redo att gå sönder”. De är tillbaka med ny musik. Deras 12:e
studioalbum”23:55” släpptes den 22 november.
1/3 Lisa – Kvinnan som är jag. Lisa Nilsson på turné med sin hyllade föreställning ”Kvinnan som är
jag”. Aftonbladet delade ut 4 plus och tyckte att " ... sång-, dans- och stand up-kvinnan Lisa Nilsson
känns fullständigt självklar i sin välregisserade föreställning”.
Ytterligare evenemang i korthet:
– Vårens kammarmusikserie presenterar bland andra Goldmund Quartet, en av de mest
spännande unga stråkkvartetterna i Europa (11/3).
– Jazzpubliken får möjlighet att möta Kritikerrosade jazzsångerskan och låtskrivaren Hannah
Svensson Group (23/1).
– Jazzfesten 2020 samlar jazzvänner från hela landet. Galakväll med Elaria Storband, Västerås
Sinfonietta och gästsolister Magnus Lindgren, Ida Karlsson, Peter Danbemo m.fl. (9/5)
– Bland barn- och familjeföreställningarna kan nämnas LasseMaja och Hamletmysteriet, med
den populära detektivduon (3-4/1). Arne Alligator & Djungeltrumman – med 60 miljoner
visningar på YouTube har Arne Alligator blivit känd i hela Norden (14/3).
– Inom dansen är fyra unga Västeråskoreografer, Matilda Bilberg/Jenna Hendry och Evelina
Gustafsson/Nilla Björkman, aktuella med två egna verk ((4/2).
– Till Klubbscen, för stående publik, kommer Smith & Tell. Singeln “Forgive Me Friend”
streamade på kort tid dubbelplatina och låg etta på Svensktoppen under flera veckor. Sedan
kom "Hotel Walls", ännu en megahit som seglat upp till förstaplats på Svensktoppen! (13/3).
Humortrion SEMST har genomfört fem utsålda Sverige-turnéer. Branne Pavlovic, Ahmed
Berhan och Jonatan Unge återkommer våren 2020 med en standup-show om psykisk ohälsa
(14/4).
– Lillördag i stora foajén – mat och musik – bjuder på 50-talsdoftande svensk rockabilly och
rock´n roll med Eva Eastwood (4/3). Häftig världsmusik blir det med Helsinki-Cotonou
Ensemble. Gungande afrobeats från afrikanska Benin med komp från Finland (15/4).
Bläddra i Västerås Konserthus programtidning här:

http://dmweb.v-tab.se/webpages/Konserthuset/KONS-191202.html
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