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Lind-stipendiat sjunger
Josefine Andersson, som tilldelades Jenny
Lind-stipendiet 2012, kommer att uppträda vid
en konsert anordnad av Katrineholms Kammarmusikförening i Musikens Hus söndag den
7 april.
Andersson är mezzosopran och utbildad vid
Operaakademiet i Köpenhamn. Under konserten medverkar även Jens Persson, baryton, utbildad vid Operahögskolan i Stockholm. Nigar
Dadascheva står för ackompanjemang på piano.
Konserten kommer att innehålla såväl nordisk
musik som välkända operaarior och duetter.

Halva One Two Die Four med en ung fanskara under spelningen i Stadsparken nationaldagen den 6 juni 2012.
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Arne Eklöf i Pingstkyrkan One Two Die Four från studion till villan
Tisdagen den 9 april har Arne Eklöf och Peder
Larsson en gemensam konsert i Pingstkyrkan i
Katrineholm.
Arne Eklöf kommer till exempel att sjunga
Evert Taube-kompositioner och Peder Larsson
ackompanjerar på flygel och orgel. Det utlovas
även möjlighet till allsång.

Lunchsång med Joelsson
Nu på torsdag den 4 april är det dags för lunchkonsert i Katrineholms kyrka igen.
Den här gången är det Cecilia Joelsson som
framträder med sång. Som vanligt finns det möjlighet att luncha i församlingshemmet efter konserten.

Bertilssons egen i kyrkan
Sven Bertilsson spelar sin egen musik på piano
vid en musikgudstjämnst i Julita kyrka söndag
den 7 april.
Sven Bertilsson kommer då att framträda tillsammans med Sigrid Larsson på cello och Catarina Sundin på flöjt.

Klassisk gitarr i Sköldinge
Christian Andersson från Linköping kommer
till Sköldinge för att spela klassisk gitarr vid en
musikgudstjänst i kyrkan den 21 april.
”Bland svenska psalmer och folkliga toner”
heter programmet han kommer att framföra då.

One Two Die Four har den senaste tiden befunnit sig i studio för att spela in uppföljaren till debutalbumet ”First Blood” från 2011. Skivan är planerad att ges ut sent det här året och några av låtarna
har bandet redan spelat ute. Fler lär vi säkert få höra den 25 maj då One Two Die Four uppträder
på Villa Sandhem tillsammans med Hellsingland Underground.
One Two Die Four består av Pelle Jonsson (sång), Jocke Frisö (gitarr, kör), Adolf Moberg
Oleszkiewicz (bas, kör), Jens Tirfing (gitarr, kör), Rasmus Belling Malm (trummor, kör) och Johannes
Karlsson (keyboards, kör).

Brasilianskt hos Hot House Twisted Sister toppar
Föreningen Hot House Jazz & Blues avslutar vårsäsongen med en konsert med musik influerad
av den brasilianska traditionen. Det är gruppen
Duoj Brazil förstärkt med gitarristen Magno
Alexandre från just Brasilien som kommer att
uppträda på Villa Sandhem lördagen den 20
april.
Duoj Brazil gav ut skivan ”Bip-Bip” för ett år
sedan och består av Cissi Jonshult (sång), Niklas Bjarnehäll (keyboards), Lars Jonshult (bas),
Alexander Carlberg (trummor och percussion)
samt Axel Fagerberg (percussion).

House-dj på Harrys
Jonas Hornblad, house/trance-dj och producent
kommer till Harrys för ett framträdande nu på fredag den 5 april. Hornblad, som även är känd från
tv-programmet ”Underbart är kort”, har under de
senaste åren släppt en rad egna spår och även stått
för en mängd remixer utöver dj-andet.
Den senaste egna produktionen från Jonas
Hornblad heter ”Leeloo” och gavs ut i januari.
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Rockfestivalen Skogsröjet i Rejmyre hålls i år
26–27 juli och sommarens stora dragplåster är
Twisted Sister. Andra artister som är klara för
festivalen är Kreator, Arch Enemy, Lita Ford,
Lordi, Faster Pussycat, Gilby Clarke, Crucified
Barbara och Witchcraft.

Our Local Gang i Flen
Our Local Gang, bandet som kretsar kring de
lokala musikprofilerna Pär Ericsson och Mats
Pettersborg, gör en spelning på Amazon i Flen
den 6 april. Under kvällen spelar även coverbandet Mustang Sally och dessutom anordnas det
whiskyprovning.

Tipsa tidningen
Om du har tips på vad som händer i trakten
eller någon som förtjänar uppmärksamhet så
kan du kontakta Katrineholms Tidning på adress
info@katrineholmstidning.se.
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