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Storband i Björkvik
Kulturskolans orkester Stageband ger sig ut på
en liten resa den 28 april. Målet är Björkviks
kyrka där man kommer att bjuda på en storbandskonsert tillsammans med Patrik Rytterström och sångerskan Ida König.

Frontal Collision spelar
Metal-bandet Frontal Collision som är aktuellt
med singeln och videon ”Torn And Torn” visar
upp sig på hemmaplan i Katrineholm igen. Den 3
maj spelar bandet på Perrongen. Kulturföreningen Festivus arrangerar.
Frontal Collision är också klart för en spelning
på Aktionskammaren i Nyköping den 26 april
och för Balstafestivalen i Eskilstuna den 25 maj.

Togetherness på slottet
Gruppen Togetherness kommer att stå för en av
årets slottskonserter på Säfstaholm i Vingåker.
Den 29 juli uppträder duon, som består av syskonen Monica Dominique (piano och sång) och
Palle Danielsson (bas), med ett program som
innehåller musik av bland andra Michel Legrand,
Povel Ramel, Olle Adolphson och Monica Dominique själv.

Barlow/Pontén på Djulö
Den 18 juli ger mezzosopranen Edith Barlow och
pianisten Carl Pontén en konsert på Stora Djulö.
Det blir sommarens första klassiska konsert i en
serie som hålls på herrgården.

Årace med HOB och horn
Det årliga Åracet i Vingåker går den 31 augusti.
I samband med det blir det också en mindre kulturfestival i Säfstaholms slottspark. För musiken
där står Henrik Olsson Band samt studentorkestern Hornboskapen från Södermanlands-Nerikes nation vid Uppsala universitet.

Lesra från Umeå var ett av banden som spelade på Katrineholm Hardcores förra arrangemang hos DuD den
22 mars.
Bild: Urban Århammar

Örebro-punk hos Katrineholm Hardcore
Katrineholm Hardcore fortsätter att ha ett bra utbyte med Örebros starka punkscen. Den 26 april
gästar två stycken Örebro-band KHHC för nästa konsertkväll hos DuD i Dans- och Teaterhuset. Det
är kvartetterna En Sista Chans och Dödsknark som kommer till stan för att bjuda på svenskspråkig
hardcore/punk. Ytterligare något band kommer att tillkomma.

Björkviks-rockabilly igen Svante även i Floda
Det blir en rockabillykväll i Björkviks Folkets
Park i sommar också. Den 29 juni ordnas årets
”Rockabilly Rumble” där Eskilstunas Wildfire
Willie & The Ramblers spelar. Det gör även banden The Rockfire samt Stockholm Rockers.

Folkmidsommar på Julita Vårmusik med kulturskola
Folkmusiksamlingen Julitastämman hålls på
midsommardagen 22 juni. Då blir det som vanligt konsert i Skansenkyrkan och sedan framträdanden av enskilda spelmän, allspel och buskspel
på festplatsen vid Julita skans.

Vingåkers kulturskola bjuder in våren med en
konsert kallad ”Krokus krossar Kung Bore”.
Platsen för konserten är spegelsalen i Åbrogården och datum tisdag den 23 april.

Elever spelar gitarr

Tipsa tidningen

Kulturskolans gitarrelever som ingår i ensemblerna Gitarrbusorkestern, Gitarrorkestern och
Gitarrkvartetten underhåller i Musikens Hus
med en konsert torsdag den 25 april.

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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Som vi tidigare rapporterat gör Svante Thuresson, Lena Endre och Claes Crona med musiker
en vårkonsert i Vingåker i maj. Nu är det klart
att de även kommer att uppträda i Floda kyrka
under sin turné. Detta sker tisdag den 7 maj.
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