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Dra En Banjo efter arbetet
Dra En Banjo står för musiken på Statts after work
idag fredag. Dra En Banjo är ett cover-/partyband som ger kända poplåtar bluegrasstouch.
Gruppen kommer från Strängnäs och består av
Per Karlsson (piano, sång, ukulele), Pelle Tillberg
(gitarr, sång, ukulele, ringklocka, rytminstrument) samt Jocke Engberg (banjo, sång, gitarr,
ukulele, kazoo).

David Aze på Harrys
House-djn och -producenten David Aze kommer
till Harrys för ett framträdande fredagen den 26
april. Han har själv släppt spåren ”Navel” och
”Take Me Down”, men har även remixat andra
artisters alster.

Helloween skogsröjer

Henrik Olsson under spelningen
med Henrik Olsson Band på Kajrocken den 3 augusti 2012.

Bild: Urban Århammar

Tyska Helloween är klart för Skogsröjet i Rejmyre som huvudakt under fredagskvällen den
26 juli. Det är också klart att Gilby Clarke gör en
akustisk spelning redan på torsdagskvällen den
25 juli.
Däremot så har Arch Enemy ställt in alla sina
bokade festivalspelningar i sommar, inklusive
den på Skogsröjet. Som grund till detta anges
familjeskäl.

Henrik Olsson Band på Villa Sandhem

Irländskt i Breven

Genneorkestern hos Norr Torsdag med kulturskolan

Den 26 april ordnas en irländsk afton på Brevensgården i Breven. För musikunderhållningen
kommer bandet Sonas att stå.

Genneorkestern gästar Norrgänget för en konsert i Pingstkyrkan den 18 april.
Evergreens, swing och andra gladjazziga tongångar brukar stå på programmet när Genneorkestern musicerar.

Wijk till Flen i höst
Sebastian Wijk kommer till Amazon i Flen för en
konsert i höst. Tillsammans med kompbandet
The White Raven spelar han där den 14 september. Sebastian Wijk gav ut debutalbumet ”Down
Below” 2011 och kommer ut med sitt nya album
i höst.

Österåkers gitarrhjälte Henrik Olsson samlar ihop sitt Henrik Olsson Band för en spelning på Villa
Sandhem den 15 juni. Bandet som gav ut albumet ”My Story” 2011 har inte spelat så mycket på sistone,
men kommer alltså att välkomna sommaren med bluesig rock.

Pappa Katt på Perrongen Tipsa tidningen
Pappa Katt spelar på Perrongen den 20 april.
Gruppen består av Nils Frykman (sång och gitarr), Magnus Ericsson (sång och bas) och Morgan Söderman (trummor). Festivus arrangerar.
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Den 18 april är det dags för nästa upplaga av kulturskolans återkommande konsertserie ”Alltid
på en torsdag” i Musikens Hus.
Denna specifika kväll kommer bland annat att
innehålla sång, fiol, slagverk och piano.
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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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