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Från Arvika till världsscenen 

Jag har hört flera personer säga att Arvika har Sveriges högsta 
antal konserter per capita - så kan det mycket väl vara, för många 
är de fina musiker, artister och hantverkare som nu bor eller har 
bott i Arvika. Måhända har det att göra med det glada och 
kreativa lynnet hos Arvikaborna eller kanske har det att göra med 
det faktum att vi har en av Sveriges största musikhögskolor. 

Många är i alla fall de musiker som har exporterats från Arvika ut i 
världen, antingen att de är födda här, eller att de har studerat vid 
Musikhögskolan eller Folkhögskolan Ingesund. 

Arvika Konsertförening har som uppgift att erbjuda konserter med 
kvalitet och då bjuder vi in musiker från hela landet eller ännu 
längre bort. Men gemensamt för alla våra konserter är - att de ska 
vara engagerande och givande för er i publiken. 

I valet av artist vill vi också gärna uppmärksamma de musiker som 
har en koppling till Arvika. Och vårens program har i hög grad just 
den kopplingen. 

Välkommen till en vår där vi kan lova att varje konsert blir något 
alldeles extra! 

vänlig hälsning, 
Jon Dahlkvist 
Programansvarig Arvika Konsertförening 

PS. Glöm inte att påminna att bjuda in dina 
vänner som inte ännu är medlemmar i 
Konsertföreningen! 

. 



ÅRSMÖTE 
Arvika Konsertförening 

 
söndag 23 februari kl. 16.00 

Musikskolan i Arvika  
 

Arvika Konsertförenings medlemmar 
välkomnas att delta i årsmötet, som 
hålls på Musikskolan i Arvika. 

Det blir fika och musik förutom de 
sedvanliga årsmötesförhandlingarna. 

Detta är den ordinarie kallelsen till 
årsmötet. Dagordning och övriga 
handlingar delas ut på mötet. 

America 
Nordic Saxophone Quartet 

 
tisdag 17 mars kl. 19.00 

Stora konsertsalen, Musikhögskolan Ingesund 

Efter en mycket lyckad 
debutturné i Norge 2002 
har Nordiska Saxofon-
kvartetten (NSQ) och dess 
medlemmar fortsatt sitt 
samarbete med tonsättare 
och musiker från de 
nordiska länderna och 
övriga världen.  



NSQ består av fyra av de mest framstående skandinaviska 
saxofonisterna. De turnerar med konserter och master classes i 
bland annat Sydafrika, Slovenien, Polen, Iran, Argentina, Bolivia, 
USA, Storbritannien, Ukraina, Lettland, Litauen, Estland, 
Frankrike och Turkiet förutom i de nordiska länderna. 

Kvartetten har nyligen uruppfört musik av tonsättarna Charlotte 
Bray, Tebogo Monnakgotla, Volodymyr Runchak, Andrea Tarrodi, 
Molly Kien, Per Egland, Katarina Leyman, Asmati Chibalashvili och 
Carolina Carrizo. 

Musik av den Bach-inspirerade David Maslanka samt Andrea 
Tarrodis verk (over and over again) inspirerat av jazzmusikern 
John Coltrane. Utöver detta så framförs Antonin Dvořáks 
underbara stråkkvartett Op.96 i version för saxofonkvartett. 

Konserten är en samverkan med Musikhögskolan Ingesund. 

 
Tårtsväng med Pippi och Beethoven 

BARN- OCH FAMILJEKONSERT MED 
Lönnebergakvartetten 

 
lördag 18 april kl. 11.00 och 13.00 

Lilla konsertsalen, Musikhögskolan Ingesund 

HUR BAKAR MAN EN 
WIENERVALSTÅRTA? 

VAR LIGGER 
BERGAKUNGENS SAL? 

OCH HUR LÅTER EN 
BEBISFIOL? 



Lönnebergakvartetten är den sjungande stråkkvartetten!  
Den liknar inte något annat du sett eller hört med stråk och sång i 
en oemotståndlig kombination. Spelande och sjungande inbjuder 
de till möten med den klassiska musiken, kompositörer, musik och 
instrument. 

Föreställningen Tårtsväng med Pippi och Beethoven har turnerat 
sedan 2012, bl a på Konserthuset i Stockholm, Musik vid Siljan och 
Piteå musikfestival. Lönnebergakvartetten har spelat hundratals 
skolkonserter för tusentals barn från 5 år och uppåt.  

Lördagens konsert är givande för barn i alla åldrar, upp till 100 år! 

Konserten är en samverkan med Musikhögskolan Ingesund och 
Glafsfjorden Musikfestival. 

Kungsbacka Pianotrio 
 

torsdag 23 april kl. 19.00 
Stora konsertsalen, Musikhögskolan Ingesund 

 

«En av Europas 
bästa pianotrior» 

Kungsbacka 
Pianotrio, bildad 
1997, har vunnit 
erkännande som en 
av de mest 
framträdande 
ensemblerna i sin 
generation med en 
blomstrande 
internationell 
karriär. 



 Under 2003 deltog de i konsertserien Rising Stars. Bland deras 
inspelningar kan nämnas verk av Rehnqvist på skivmärket BIS och 
trior av Schubert, Fauré, Mozart och Haydn för NAXOS.  
Kungsbacka Pianotrio gav sin första konsert någonsin i Kungsbacka, 
därav namnet. Där och i Varberg arrangerar de också sedan 20 år 
en årlig festival – Change. 

Konserten är en samverkan med Musikhögskolan Ingesund. 

Tre starka kvinnor 
Stina Ekblad och Anna Kruse 

hyllar poeten Edith Södergran 

söndag 24 maj kl. 19.00 
Lilla konsertsalen, Musikhögskolan Ingesund 

Anna Kruse är en svensk jazzsångerska som studerat på 
Musikhögskolan Ingesund. Sedan 20 år tillbaka är hon bosatt och 
etablerad i Danmark. Anna har arbetat intensivt med att tonsätta 
den Finlands-svenska poeten Edith Södergrans dikter och har vid det 
här laget gjort tre skivor med dessa dikter. De har fått många 
stjärnor och rosor från recensenter i Norden. 

Stina Ekblad är en av Sveriges mest namnkunniga skådespelerskor. En 
guldbaggebelönad Dramatenaktris. Hon uppmärksammas i allt från 
Julkalendern till dramaserier och deckare. Stina framträder ofta 



som uppläsare av lyrik och melodramer och anlitas till samarbeten 
med orkestrar och musiker som uppskattar hennes musikalitet och 
naturliga gehör för samspelet mellan ord och ton. 

Förutom Anna och Stina framträder även musikerna Jeppe Holst, 
gitarr samt Nicholas Kingo piano, sång och munspel.  

Edith Södergrans poesi och Anna Kruses musik och röst möts som 
systrar från var sin tid. De går sida vid sida, klangfullt, drömmande, 
vilt och vemodigt har Stina Ekblad sagt om Anna Kruse. 

Konserten är ett samarrangemang med Musikhögskolan Ingesund och 
Arvika Jazz & Blues. 

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

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  070-796 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

