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Arvika - en by i verden!  

Arvikas aktive musikkliv er viden kjent. Få steder i Sverige kan 
gjennom året vise til like mange konserter pr. innbygger. 
Stor aktivitet er vel og bra - enda bedre blir det når  
aktiviteten forenes med kvalitet. Vi i Arvika Konsertförening har 
en ambisjon om å gjøre nettopp dette. Vi søker artister og 
program av høy kvalitet og prøver gjøre dem engasjerende. 
Dessuten har vi en visjon om at at impulser utenfra kan være 
viktig, både i kraft av sin egenverdi, men også i kraft av å kunne 
inspirere det lokale kulturliv. 
  
Den originale kunstnersjelen Arvé (ill. på forsiden) var en mann 
som søkte impulser fra mange hold, noe som bl.a. gjenspeiles i et 
meget mangfoldig liv og virke.  
Et hypotetisk, men likevel interessant spørsmål er hvordan livet, 
og karrieren til et menneske som ham ville blitt om han hadde 
levd i dagens mediestyrte, følelsesladede, popkulturelle samfunn. 

Da er det heldigvis enklere å presentere en liten Konsertforenings 
generalprogram. Her er essensen: I september den fenomenale 
gitaristen Yan Kok, i oktober den fremragende pianisten Eliane 
Reyes og i november det fremgangsrike barokkensemblet Consort 
Cordial. Disse internasjonale artistene suppleres så med lokale 
«storheter» som Anton Ljungqvist, Ylva Holmstrand, Cecilia 
Werling, Arvika Stadsmusikkår, Arvika Stråkorkester, Arvika 
Kammarkör m fl. 
I januar 2020 presenterer så vi vårens program. Jeg kan love at 
det også vil inneholder mange godbiter. 

Håper programmene faller i smak!  

Vennlig hilsen 
Nils Petter Tveten 
Ordförande 



• Yan Kok - gitarr, tors 26 sept kl 19.30,                     
Lilla konsertsalen, Musikhögskolan Ingesund 

Yan Kok är en internationell klassisk gitarrist 
som kommer från Norge men numera är 
bosatt i Tyskland. Hon har vid sina konserter 
visat en enastående förmåga att med stark 
scennärvaro och fenomenal spelteknik 
kommunicera sin repertoar som spänner från 
John Dowland och Bach till nyskriven musik.  
Yan växte upp i Oslo och började spela när 
hon var 7 år vid Barratt Due musikkinstitutt. 
Efter studier vid Norges Musikkhøgskole 
fortsatte hon sedan vid Musikhögskolan i 
Düsseldorf. Numera studerar hon vid Hochschule für Musik und 
Tanz i Köln.  
Yan Kok har vunnit ett antal priser i flertalet internationella 
gitarr-tävlingar och belönats med Jörgen-Rörbystipendiet. Hon 
har konserterat världen över både som solist och som kammar-
musiker i stora delar av Europa, liksom i Kina och Brasilien.  

Konserten är ett samarrangemang med Musikhögskolan Ingesund. 

• Stipendiatkonsert - Cecilia Werling                     
tors 17 okt kl 18.00, Musikskolan i Arvika 

Cecilia Werling - horn/sång, som studerar andra 
året på musiklinjen på Sundsta-Älvkullegymnasiet 
i Karlstad, har tilldelats priset.  
Cecilia har hållit på med musik så länge hon kan 
minnas och började spela valthorn på 
Musikskolan i Arvika redan när hon var 9 år 
gammal. Under högstadiet gick hon på Estetiska 
skolan i Arvika. Nu spelar hon i Arvika 

Stadsmusikkår och i augusti blev hon även utvald till att spela med 
Landslaget i blåsmusik.  



Hon spelar oftast klassiska stycken men ibland kan det också 
bli lite film- eller musikalmusik. Cecilia började ta lektioner i sång 
för ca. 3 år sedan, mestadels pop, indie och jazz och så 
sjunger hon i en jazzensemble och i en kör på skolan. 

Konserten arrangeras i samarbete med Musikskolan i Arvika. 

• Arvika Konsertförenings stipendium för 2020 

Stipendiet kan sökas av barn och ungdom med huvudsaklig 
inriktning mot klassisk musik, boende i Arvika Kommun eller som 
studerar vid någon av skolorna inom Arvika Kommun eller 
Musikskolan i Arvika. 
Stipendiet kan delas ut till enskild eller till grupp och kan även 
föreslås av lärare. Motivering ska lämnas. 
Stipendiet delas ut under 2020 i samband med att stipendiaten 
eller stipendiaterna ger eller deltar i en konsert.  

Stipendiet sökes innan 15 nov 2019. 

  

• Eliane Reyes et amis - Musique pour piano            
tis 29 okt kl 19.00, Musikhögskolan Ingesund 

Den belgiska konsertpianisten Eliane 
Reyes har konserterat sedan tidig ålder 
och studerat i Bryssel, Berlin och Paris. 
Hon har nu en mycket aktiv 
konsertverksamhet i hela världen och 
leder flera artistiska festivaler och 
projekt. Hon är dessutom professor i 
piano vid både Paris och Bryssels stora 
musikkonservatorier. Martha Argerich har 
beskrivit henne som «an outstanding 
musical talent». Chopin och fransk 
pianomusik kommer att vara i fokus på 
konserten. 

Konserten arrangeras i samverkan med Musikhögskolan Ingesund. 



• From Hollywood to Ingesund - Filmmusikkonsert med 
Anton Ljungqvist, Ylva Holmstrand och Arvika Stadsmusikkår     
tors 7 nov kl 19.30, Musikhögskolan Ingesund 

Det är med stor glädje Konsertföreningen äntligen kan presentera  
den mycket talangfulle Arvika-bosatte sångaren Anton Ljungqvist. 
På denna konsert ackompanjeras han av Ylva Holmstrand på piano 
och av Arvika Stadsmusikkår, stadens egen blåsorkester, som också 
gör en egen avdelning. 

Anton Ljungqvist är utbildad på Operahögskolan i Stockholm. Han 
har belönats med en rad stipendier, såsom Joel Berglundstipendiet 
och Kungliga Musikaliska Akademiens stipendium. 
På Wermland Opera har Anton gestaltat huvudroller som Figaro 
och Fernando i den stora Trilogin (Figaros bröllop, Barberaren i 
Sevilla, Fidelio) och Eisenstein i Läderlappen. Denna säsongen gör 
han rollen som Mr Gedge i Albert Herring på Wermland Opera. 
Anton har även gästat GöteborgsOperan, Folkoperan, Malmö 
Opera, Vattnäs Konsertlada och Bergen Nasjonale Opera. På 
konsertscenen sjunger han allt från Bach till musikaler. Denna 
kväll kommer publiken att kunna njuta av känd och suggererande 
filmmusik. 

Konserten arrangeras i samverkan med Musikhögskolan Ingesund. 



• Cordial Consort - Gamla hundar kan man inte lära sitta  
Musik och anekdoter kring Fredrik den Store av Preussen                    
ons 27 nov kl 19.00, Mikaelikyrkan 

Fredrik den Store, upplyst despot, musiker, militärstrateg och 
filosof beskrivs ofta som motsägelsernas kung. Han drev igenom 
sina idéer disciplinerat och framgångsrikt. Men planen att få de 
svältande bönderna att odla den då okända näringsrika potatisen 
visade sig vara en svårknäckt nöt. Misstänksamheten mot den 
ovala knölen var för stor. Sädestraditionen för stark. Böndernas 
känslor styrde bortanför allt förnuft. Det är svårt att lära gamla 
hundar sitta....  
Med åren blev Fredrik lika envis som bönderna han så gärna ville 
övertyga och han föredrog sina hundars sällskap framför sina 
rådgivares. Men envisheten kan även vara en välsignelse - vilken 
tur vi har att Fredrik den Store älskade musik! Med stor 
generositet fick han musiklivet att blomstra och utveckla sig i en 
alldeles egen riktning - die Berliner Schule. 

Cordial Consort; Emelie 
Roos - blockflöjter, Hanna 
Thiel - gambor/violone och 
Dohyo Sol - lutor tillhör de 
främsta musikerna i Norden 
på sina respektive 
instrument. Med ett 
gemensamt intresse att gå 
till botten med saker och 
ting, har de tre musikerna 
under flera år utvecklat 

idéer om hur ett musikaliskt och vänskapligt samarbete skulle 
kunna växa till något exceptionellt. Trion siktar på att förena 
personlig tolkning och berättelse med historiskt välinformerad 
interpretation. De träffar sin publik genom strängar, blås och 
klang - precis som deras namn antyder; Cordial - med hjärta. 

Konserten arrangeras i samarbete med Arvika Västra församling. 



• Julkonsert, sön 15 dec kl 18, Trefaldighetskyrkan   
Konsertföreningens traditionella julkonsert 
kommer också denna gång att arrangeras i 
nära samarbete med Musikskolan i Arvika. 
Arvika Stråkorkester, Arvika Kammarkör och  
elever vid Musikskolan bjuder på 
stämningsfulla julpärlor för hela familjen. 

Konserten arrangeras i samverkan med Arvika Östra församling. 

################################################################# 

Säsongen 2019-2020 stöttas Arvika Konsertförening ekonomiskt av Arvika 
Kommun, Statens Kulturråd, Kammarmusikförbundet och våra sponsorer. Vi 
tackar dem alla för deras bidrag till utvecklingen av vår verksamhet.  

Advokaterna Fredricksson & Ullén AB 
Westra Wermlands Sparbank 

Perfekta Industrier  
Björklunds Rör AB 

Arvika Bygg & Måleri AB   Arvikabygdens Taxi       
Bengt Lundin AB     Carlssons Begravningsbyrå   
Ernst & Young     Fastighetsbyrån Arvika   
Henrys Byggmaterial    Klässbols Linneväveri  
Nordells Bageri & Konditori   PVT Plåt och Ventilation   
Sveders Herr - Trend    Tandläkarna Sundström och Elfving 

Konsertföreningen samarbetar med följande aktörer: 

• Musikhögskolan Ingesund    http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/
om-musikhogskolan/om-mhi/nyheter-och-aktuellt/konsertverksamhet 

• Filmhuset Palladium   http://www.palladiumbio.se/                                 
AKFs medlemmar erbjuds 10% i rabatt på livesändningar. 

http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/om-musikhogskolan/om-mhi/nyheter-och-aktuellt/konsertverksamhet
http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/om-musikhogskolan/om-mhi/nyheter-och-aktuellt/konsertverksamhet
http://www.kau.se/musikhogskolan-ingesund/om-musikhogskolan/om-mhi/nyheter-och-aktuellt/konsertverksamhet
http://www.palladiumbio.se/


Medlemsinformation 

Ordförande     Nils Petter Tveten 0047-9019 4583 
Viceordf, medlemsansvarig  Irja Nilsson   076-842 81 01 
Sekreterare    Anna Wallin  070-549 04 47 
Programansvarig    Jon Dahlkvist  070-798 04 46 
Ledamöter     Anna-Karin Fryxelius    070-388 42 59  
      Gunnar Kullgren          073-063 78 41 
      Monica Öman  070-675 10 83 
Suppleanter     Alvinda Hall och Anna Andersson Vass 

• Vi nås också via e-mail arvikakonsertforening@gmail.com. För att snabbt 
kunna nå medlemmarna med information om verksamheten använder vi 
denna e-mailadress. 

• Ytterligare information om oss och våra evenemang finns på vår hemsida 
www.arvikakonsertforening.se och på Facebook - Arvika Konsertförening.  

• Arvika Konsertförening använder sig av de lokaler i Arvika som har en god 
tillgänglighet. Nära parkering, hiss, bra belysning och hörhjälpmedel. 
Våra värdar är alltid på plats vid konserterna. 

• Medlemskap i Arvika Konsertförening kostar 150 kr pr säsong (höst-vår). 
Önskar man ett personlig abonnemang för hela säsongen 2019-2020 
kostar det 750 kr. Då ingår även medlemsavgift och man har tillträde till 
varje AKF-konsert. 

• Beloppet sättes in på vårt bankgiro 5126-9868. Ange namn, adress, 
telefonnummer och emailadress. Medlemskap/abonnemang kan även 
köpas vid entrén till konserterna. Medlemskortet attesteras där.  

• Arvika Konsertförening arbetar ideellt. Ditt stöd är viktigt för vår 
verksamhet. 

Biljettpriser 
Medlemmar     100 kr 
Övriga      150 kr    
Barn/ungdom/studerande   Gratis 

Priset kan variera vid samarbete med andra arrangörer. På alla arrangemang 
kan du betala entré kontant eller med swish (123 351 1995). Även 
medlemsavgiften kan betalas med swish - ange då gärna emailadress.

mailto:arvikakonsertforening@gmail.com
http://www.arvikakonsertforening.se

